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Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahar 

yang digunakan beserta bentuk wazannya serta mendeskripsikan perubahan-

perubahan wazan yang terdapat dalam syair “’Uiddatir Rahatul Kubra Liman 

Ta’ibā” karya Ahmad Syauqi. Wazan dapat berubah jika di dalamnya terdapat 

zihaf atau illat. Fokus permasalahan dalam pembahasan adalah: 1) Bentuk 

wazan apa yang digunakan oleh Ahmad Syauqi pada sya’ir “’Uiddatir Rahatul 

Kubra Liman Ta’ibā”? 2) Bagaimana bentuk perubahan wazan arudh dalam 

sya’ir “’Uiddatir Rahatul Kubra Liman Ta’ibaa” karya Ahmad Syauqi?. Tujuan 

peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahar yang 

digunakan beserta bentuk wazannya serta mendeskripsikan perubahan-

perubahan wazan yang terdapat dalam syair “’Uiddatir Rahatul Kubra Liman 

Ta’ibā” karya Ahmad Syauqi.  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif, yaitu menjabarkan wazan ‘arudh yang telah diteliti serta 

mendeskripsikan perubahan wazan ‘arudh yang terjadi dalam syair “’Uiddatir 

Rahatul Kubra Liman Ta’ibā” karya Ahmad Syauqi.  Sya’ir ini merupakan 

bahar basith dengan wazan ْْمُُْمْستَْفِعلُن فَاِعلُْنْ فَاْ ُمْستَفْْْستَْفِعلُْنْ فَاِعلُنِْْعلُْنْ*ْ ُمْستَْفِعلُْنْ فَاِعلُْنْ ِعلُْنْ , 

adapun perubahan wazan ‘arudh yang terjadi pada sya’ir ini berupa: 1) Zihaf 

Mufrad Khabn yaitu menghapus huruf kedua yang mati pada wazan, seperti 

ِعلُنْْفُْْمتَْ menjadi ُمْستَْفِعلُنْْ dan فعلْن menjadi فاعلْن  yang terdapat pada setiap bait dari 

awal hingga akhir, 2) Zihaf Mufrad Thayyun yaitu menghapus huruf keempat 

yang mati, seperti ُْْمْستَْفِعلُن menjadi ُْْمْستَِعلُن yang terdapat pada bait 2 dan 20, 3) 

Zihaf Mufrad Qabdhun yaitu menghapus huruf kelima yang mati, seperti ُْْمْستَْفِعلُن 

menjadi ُْْمْستَْفلُن yang terdapat pada bait 28.  
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 األولصل الف
 أساسيات البحث

 .مقدمة ١ 

اللغة  مثل  أشياء كثرية،  حتليل  وميكن  هلا،  هناية  ال  األدبية  تبدوالدراسات 

املستخدمة، والرسالة اليت ستنقلها املتحدثة، وخلفية العمل األديب املنتج، وأشياء أخرى  

فهو وثيق  ة اإلنسانية منذ زمن سحيق، لذا  مثرية لالهتمام. كان األدب جزًءا من الثقاف

  الصلة ابحلياة.

م معنينيينقسم  إىل  "أدب"  وهو  ١عىن كلمة  خاص،  مبعىن  "األدب"  األول   ،

الكلمات اليت هلا مجال يف نفوس القراء واملستمعني، ميكن للكلمات اليت هلا مجال أن 

أوشعر. نثر  العام،  ٢تكون يف شكل  مبعناه  األدب  الثاين:  اليت   املعىن  املصنفات  وهو 

األدب هو عمل شعري أونثر    ٣فها ابلكلمات واليت ترد يف الكتب.ر وتصتولد األفكا

املستمعني  ويبعد  النبيلة  أويدعوالشخصية  الشخصية،  أويثقف  النفس،  على  أتثري  له 

مجيل  لغوية  أساليب  ابستخدام  املشينة  األعمال  عن  احلامد، ٤ة والقراء  لرأي  مشابه   .

 
1 Ahmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar Teori Dan Terapan (Yogyakarta: Ar-Ruz 
Media, 2006) ص  35  . 
2Ibid. 
3 Ibid. 
4Ahmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar Teori Dan Terapan (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 
 .26 ,ص (2006
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احلامد   على مجل مجوحبسب  عمل حيتوي  األدب  هلا  يلة  فإن  يكون  أن  وأنيقة ميكن 

الشعر من أشهر األعمال األدبية يف اجملتمع وأقدم   ٥  أتثري على روح القارئ أواملستمع.

الشعر   حيظى  حيث  األخرى،  األدبية  األعمال  على  الشعر  العرب  يفضل  حضارة. 

    ية يف نظر العرب.وممجد، ألن الشعر من أمجل األعمال الفن ابحرتام كبري

. قال ٦ِشْعرًا وَشَعرَا أي علم وأحس به  –َيشُعُر    –ُعَر  ن َشَعَر وشَ الشعر لغة م 

املعىن   على  يدل  مقفى  موزون  قول  هو  الشعر  الشعر،  تعريف  عن  العلماء  بعض 

. كما  ٧عىن والوزن ووالتقفيةاملفردات اليت حييط هبا حد الشعر، وهي اللفظ وامل  وأسباب 

مح مسعى  الكالقال  هو  "الشعر  ال يد  به  يقصد  والقافية  م  األخيلة وزن  عن  ويعب 

  ٨البديعية." 

من أشهر شعراء عصر الشعر العريب احلديث أمحد شوقي. امسه الكامل: أمحد 

يف هذه الدراسة،     ١٨٦٨.٩شوقي بن علي بن أمحد شوقي، من مواليد القاهرة عام  

األ أيًضا  ويتضمن  شوقي،  أمحد  شعر  الكاتبة  الوزن  حتلل  تشمل  اليت  األدبية  عمال 

 
5Mas’an Hamid, Ilmu Arudl Dan Qawafi (Surabaya: Al-Ikhlas , 1995), 13 . 

نى ولمعرفة المعنى اللغوي والمع . 391م(،   1998)بيروت: دار مشروق،  المنجد في اللغة واألعالم لويس معلوف،  6

لشفاء  العربية مثل دراسة ا   والدراسات اللغويةالتي تتعلق بتحليل النصوص .قيقي يمكن الرجوع إلى المعاجم العربيةالح
Qur’an: Analisis -Synchronic and Diacronic Analysis of the Word Zauj in the Alوالتوفيق 

al of Arabic Journ Qur’an. JALSAT:-Sinkronik dan Diakronik Kata Zauj Dalam Al
https://doi.org/10.15642/jalsat.v1i1.7774 -Language Studies and Teaching, 1(1), 59 

 295(، 1945)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،  أصول النقد األدبي أحمد الشايب،  7
 8 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl Dan Qawafi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) 13 ,ص. 

 .7-6( 1961)قاهراة: دار المسيرة،  الشويات المجهو لة محمد صبري،  9

https://doi.org/10.15642/jalsat.v1i1.77
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ا القافية.و  املواضيع  اللغة  لتحليل شعره. مجال  الباحثني  أاثرها أمحد شوقي جتذب  ليت 

أيًضا  ولكن  الشعر  مبعىن  فقط  يهتمون  ال  الذين  الكالسيكيني  الشعراء  عكس  على 

ال املادي  التحليل  ابجلانب  خالل  من  فقط  ليس  جيد  أبنه  الشعر  على  حُيكم  شعر. 

امل  اللغوي التحليل  أيًضا من خالل  العروضولكن  للشعر ابستخدام علم  . على ادي 

الرغم من كونه شاعر العصر احلديث، قدمت جدته الشعر الكالسيكي ألمحد شوقي. 

الوارد واملوضوعات  والوزن  البحر  التعرف على  الباحثة  تريد  يريد  لذلك  لذلك  فيها.  ة 

البحر، وزان، واملواضيع املوجو  تعبا”  دة يف "أعدت الراحة الكبى ملن  الباحث معرفة 

  ما إذا كان هناك تغيري يف الشعر.ألمحد شوقي. وأريد معرفة  

 ب. أسئلة البحث

 بناًء على اخللفية أعاله، فإن املشاكل اليت ستتم مناقشتها يف هذه األطروحة هي: 

ملأ(. ما هي   الكبى  الراحة  الشعر أعدت  اليت يستخدمها أمحد شوقي يف  ن  األوزان 

 تعبا؟

  ة الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي؟ن يف الشعر "أعدت الراحب(. كيف تغيريات األوزا

 ج. أهداف البحث 

 من الصيغة أعاله، كانت أهداف هذا البحث هي:



 

٤ 
 

 الراحة الكبى ملن تعبا" أ(. معرفة األوزان اليت استخدمها أمحد شوقي شعره "أعدت 

يف الواردة  األوزان  يف  تغيريات  معرفة  اب(.  "أعدت  بعنوان  شوقي  أمحد  شعر  لراحة   

 "كبى ملن تعبا ال

 د. أمهية البحث

 : أما أمهية البحث مما يلي

البحوث   .١ للباحثة: كوسيلة لتحسني فهم الشعر وعلم العروض والتوفري جتربة كتابة 

 .يف عامل التعليم

بى ملن  ارئني: لفهم األوزان وتغرياته يف شعر أمحد شوقي "أعدت الراحة الك للق .٢ 

 علم العروضتعبا" بناًء على معرفة 

للجامعة : لزايدة خزائن العلوم واملعارف يف اجلامعة خصوصا لرتقية فهم الطالب  .٣

 بشعبة اللغة العربية وأدهبا 

 ه. توضيح املصطلحات

 :ة يف صياغة عنوان هذا البحث هياملصطلحات اليت استخدمها الباحث
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م .١ سامل  مؤنث  مجع  وهي  هتغيريات:  أخرى  وكلمة  "تغيري"،  بّدل" "ت ي  ن كلمة 

 .أو"حتّول". ميكن أن حيدث هذا التغيري إذا كان هناك يف مقطع الشعر العلة أوالزحاف

تتكون من وحدات  .٢ للجمل  املتناغمة  النغمات  ذات  البيت  األوزان: جمموعة من 

 .صوتية معينة تشمل احلركة والسكنة اليت تلد التفعيلة وحبر الشعر

ملعرفروضالع .٣ يستخدم  الذي  العلم  صحيحً ية:  وزان  شعر  إذا كان  ما  ال،  ة  أم  ا 

 .وكذلك التغيريات يف الشعر الوزن من عدة الزحاف أوالعلة

تعب عن خيال أوخيال شعر: مجلة مت أتليفها عمًدا ابستخدام اإليقاع والقافية اليت   .٤

 .10ىن، قافيةعناصر هي: لفظ، أوزان، مع ٤مجيل. جيب أن حيتوي الشعر على 

ر من مدينة مصر. مث اتبع دراسته يف فرنسا شوقي شاعر وشاع  أمحد شوقي: أمحد  .٥

من  العديد  شوقي  ألف  مصر. كما  يف  خصومه  وتقدير  ابحرتام  حيظى  شاعرًا  وكان 

 .يعرف ابسم ديوان الشوقيةالقصائد اليت مجعت يف كتاب 

 

 
 10Ali Badri, Muhaadlaraatun Fi Ilmai Al-Aruudl Wal-Qafiyah (Cairo: Al-Jaami ah Al- Azhar, 
1984). 
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 و. حدود البحث

ألمحد  ا"  عر "أعدت الراحة الكبى ملن تعبموضوع البحث يف هذه الدراسة هو الش  .١

 شوقي

"أعدت  .٢ الشعر  يف  حتدث  اليت  والتغريات  األوزان  شكل  على  الدراسة  هذه  تركز 

 .أبيات  ٣٥الراحة الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي حيتوي على 

 ت السابقةز. الدراسا

 :دراسات سابقة اليت تتعلق هبذا املوضوع هي

١. ( نعمة  وه"    ١١( ٢.١٨عفيفة،  شعر"مشس  يف  العروضية  البن األوزان  الل" 

العروض )دراسة  وأدهبا  الفارض  العربية  اللغة  طالبة  من  األطروحة  يف  الباحث  ية(." 

الباحثون   يستخدم  إندونيسيا.  سورااباي  احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سوانن  جامعة 

ن  ميكبة  األساليب النوعية كاجراءات حبث تنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتو 

ش يف  عفيفة  حبثت  من  مالحظتها.  وهالل"  "مشس  فريد  ابن  إيقاع  عر  شكل  حيث 

 .العروض )نتيجة تكرار عدة تفعلة( وتغرياهتا يف الزحاف والعلة
 

 .(0182نان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا, عفيفة، نعمة, “األوزان العروضية في شعر"شمس وهالل” )سو . 11



 

٧ 
 

"تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف   ١٢( ٢.٢١احلارس، عماد الدين ) .٢

ا  شعر يف  الباحث  تكميلي."  حبث  البارودي  سامي  اللغة وحة  ألطر حممود  يف  طالب 

مية احلكومية سورااباي إندونيسيا. الطريقة اليت ا جامعة سوانن أمبيل اإلسالالعربية وأدهب

استخدمها الباحثون يف هذه الدراسة هي طريقة نوعية مع نوع البحث املكتيب. تقنية  

سامي  حممود  ديوان  من  البحث  بياانت  أخذت  التوثيق.  طريقة  هي  البياانت  مجع 

  .انة بعلم القافية العروضيةمت حتليلها وصفًيا ابالستع ، مثروديالبا

"تغيريات األوزان العروضية يف شعر لسان الّدين بن    ١٣( ٢٠١٧سيف هللا، أمحد ) .٣

اخلطيب يف الباب مولد املصطفى صّلى هللا عليه وسّلم." الباحث يف األطروحة طالب  

ا أمبيل  سوانن  جامعة  وأدهبا  العربية  اللغة  اإلساليف  إندونيسيمية  سورااباي  ا.  حلكومية 

امل الدراسة  هذه  بتحديد شكل تستخدم  وذلك  موضوعي،  نظري  مبنهج  النوعي  نهج 

الرتتيب اإليقاعي )الوزن( يف الشعر لسان الدين ابن اخلطيب "موليد املصطفى صلى 

 .هللا عليه وسلم" والتغيريات على شكل الزحاف والعلة

 
األوزان العروضية وعناصر القافية في شعر محمود سامي البارودي بحث تكميلي”    الحارس، عماد الدين, “تغييرات 12

 .(2021مية سورابايا, )سونان أمبيل اإلسالمية الحكو
ب في الباب مولد المصطفى صلّى هللا عليه  سيف هللا، أحمد, “تغييرات األوزان العروضية في شعر لسان الّدين بن الخطي  13

 .(2017وسلّم” )سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا إندونيسيا, 
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٤.  ( لطفي  ولعر  "ش  ١٤( ٢٠١٧الفرمانسية،  حتليلية  )دراسة  زيدون  لعرضة  ابن 

يف   الباحث  العلوم  والقافية("  العربية، كلية  اللغة  يف  متخصص  طالب  الرسالة  هذه 

الثقافية، جامعة ابدجادجاران، ابندونغ. يف هذا البحث، يتم استخدام املنهج الوصفي 

حتليل  انت، و البيا  التحليلي عن طريق إجراء البحوث املكتبية، ومجع البياانت، ومعاجلة

التحل  يف  العلم  البياانت.  حتليل  ابستخدام  أمناط يل  يناقش  الذي  العلم  أي  العروض 

 .الصري العريب ملعرفة الوزن الصحيح واخلطأ

سيت     .٥ "أميمة    15( ٢٠٢٠ (مصطفائية،  شعر  يف  العروضية  األوزان  "تغيريات 

عروضية(   حتليلية  )دراسة  الذبياين  للنابغة  األطانصب"  يف  طالبة  الباحث  من  روحة 

تولونج أ ااجلامعة  الذبياين    .حلكوميةجونج اإلسالمية  للنابغة  يف شعر "أميمة انصب" 

مفاعيلن #  فعولن  مفاعيلن  )فعولن  هو  والرمز  الطويل  ببحور  العروضي  الوزن  كان 

الزحاف   فهو  العروضية  التغيريات  الباحثة  وجدت  مفاعيلن(.  فعولن  مفاعيلن  فعولن 

القبض أي يف  املفر  )فعولد  )مفالتفعيلة  والتفعيلة  الزحا ن(  ف اجلاري جمرى  اعيلن(. مث 

 العلة يف كل أبيات يف العروض والضرب أي يف التفعيلة )مفاعيلن(.

 
 .(2017يدون )دراسة تحليلية وللعرضة والقافية(” )بادجادجاران، باندونغ, الفرمانسية، لطفي, “شعر ابن ز 14
لذبياني )دراسة تحليلية عروضية(” سيتي مصطفائية, “تغييرات األوزان العروضية في شعر ‘أميمة ناصب’ للنابغة ا 15

 .(2020)الجامعة تولونج أجونج اإلسالمية الحكومية, 
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"تغيريات األوزان العروضية يف القصيدة احملمدية    16( ٢٠١٨(ويسف   اريسندي، ْْ.٦

الل  للبوصريي" يف  متخصص  طالب  الرسالة  هذه  يف  العربية، كليالباحث  العلوم  غة  ة 

زحاف اخلنب الذي يكون يف كل ابغيل فسوروان.   دارالغة وّدعوةية، معهد إسالم  الثقاف

بيت أي من بيت األول إىل بيت السادسة عشر وزحاف الطي الذي يكون يف بيت 

 الثانية عشر. 

ابن  "  17(٢٠١٨(ارنی   ريياواتی،  .٧  شعر  يف  العروضية  األوزان  احلداد تغيريات 

يفاألندلسي األطروح"الباحث  العر   اللغة  طالبة  من  سوانة  جامعة  وأدهبا  أمبيل بية  ن 

عنوان "تغيريات األوزان العروضية يف شعر ابن  اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا.

فعولن   فعولن  وشراب  أنس  جملس  ابب  يف  املتقارب كما  البحر  األندلسي”  احلداد 

وف  جمزوعة حمذوفة وضربه حمذ  عولن فعولن فعولن". عروضهفعولن فعولن # فعولن ف

فعو )تص أنس  ري  جملس  ابب  الشعر  بيت  يف  فعول( كما  إىل  وتنتقل  فغو،  إىل  لن 

و  ۱۲ ,۱۱،  ۱۰،  ۹،  ۸،  ٦،  4،  ۳،  ۲،  ۱وشراب:   جمزوعة   .۱۳،  عروضه 

 
Agama Islam  ” (Institutيوسف اريسندي, “تغييرات األوزان العروضية في القصيدة المحمدية للبوصيري 16
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صحيحة وضربه حمدود )تصري فعولن إىل فغو، وتنتقل إىل فعول( كما يف بيت الشعر  

 .١٤ ، و ٧، ٥ابب جملس أنس وشراب: 

ا على  السابقة  الدراسات  اليتركزت  والتغريات  واألوزان  يف  لشعر  حتدث   

األوزان. يركز البحث احلايل على شعر أمحد شوقي "أعدت الراحة الكبى ملن تعبا"،  

حتليل األوزان والتغريات اليت حتدث يف الشعر. هذا هو موضوع البحث الرئيسي الذي  

 الباحث يف حبثه. يستخدمه 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 شعره ل: أمحد شوقي و أ. املبحث األو 

  ترمجة أمحد شوقي  .١

األحداث  من  العديد  ابلوطنية.  املتعلقة  األحداث  من  العديد  شوقي  أمحد 
البطولية اليت مل مير هبا ألنه مل يولد بعد، لكن هذه األحداث أثرت عليه بشكل غري  

ر. وكذلك فعل والده ووالدته.  خالل وعيه. ولد شوقي ونشأ وعاش يف مصمباشر من  
غم من أن أسالفه أتوا من أصول تركية وعربية ويواننية وجوركاز. أمحد شوقي ى الر عل 

وترتبط   معه  متحد  وطن  أصل عريب كردي. حيب شوقي مصر كثريا، ألن مصر  من 
ونشأ يف بدأ شوقي حياته يف مصر،  بعالقات خمتلفة.  األرض بقوة  وأكل يف   مصر، 

 .18ذلك، مت دفن أجداد شوقي يف مصرمصر. إىل جانب 

، وامسه الكامل ١٨٦٨أكتوبر  ١۲ولد أمحد شوقي يف قرية احلنفي ابلقاهرة يف 
أمحد شوقي ابن علي ابن أمحد شوقي. التحق مبدرسة الشيخ صاحل عندما كان عمره  

الت الثانوية،  املدرسة  من  خترجه  بعد  سنوات.  عام أربع  والقانون  اإلدارة  مبدرسة  حق 
الوقت،  ١٨٨٥ ذلك  ملدة عامني. يف  إن  ودرس  انتقل مت  لذلك  للرتمجة،  شاء مدرسة 

الشهادة   على  أخريًا  احلصول  حىت  عامني،  ملدة  ودرس  للرتمجة  مدرسة  إىل  شوقي 
حملمد    ١٩النهائية.  جذب  عامل  الشعر  من  خمتلفة  أنواع  تالوة  على  قدرته  أصبحت 

البيومي،   مدرسرجب  وكذلك  الوقت  ذلك  يف  الشهري  ألمحد    الشاعر  العربية  اللغة 
 

 11Juwairiyah Dahlan ، Puisi Syauqi Dalam Patriotisme Mesir Dan Kerukunan Beragama 
(Yogyakarta: Penerbit Sumbangsih ، 2012) ، 3 .ص. 
12Ibid   
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نفسه أن  . غالبً شوقي  بعد  والثقافية.  األدبية  التجمعات  تتم دعوة شوقي حلضور  ما  ا 
حبه   ووجه  مصر  إىل  عاد  واالهتمامات  املواهب  وتنمية  النظرية  الرتبية  عامل  يف  اخنرط 

مث العربية،  األدبية  األعمال  إىل  الشعر  واملتنيب، كملقراءة  وأبومتام  أبونواس  أعمال  ا  ل 
مت تعيينه    ١٨٩۲  -۱٨١٤احلكومة، حىت عام    اراً منلقيت عودته إىل مصر ترحيباً ح

الرتمجة ملدة   ملكتب املرتجم، وتقلد شوقي منصب رئيس مكتب  عاًما، ما   ۲٠رئيساً 
 .20يعين أنه طور موهبته الشعرية خالل هذه الفرتة أيًضا. يلقب أبمري الشعراء

متقابلتان،   شخصيتان  له  شاعر  قوي  الشوقي  إبميان  مؤمن  هو  انحية  فمن 
ة، وشعره مستوحاة من اخلالفة اإلسالمية، لكنه من انحية أخرى هو الشخص لغايل

الذي يرى ملذات العامل كجزء من ُمثله وأهدافه يف احلياة. ومع ذلك، تظهر قصائده  
التزام كبري بدينه ألنه وضع أخالق كرمة اليت    املختلفة أن الشوقي شاعر اثبت ولديه 

أيًضا أحد رواد التدفق الكالسيكي اجلديد شوقي هو  ي جوهر التعاليم الدينية. أمحد  ه
ر   البارودي. كان ظهو  إىل جنب مع حممود سامي  جنًبا  )احملافظ(  العريب  الشعر  يف 

ميزت   ، اليت۱٧٩٨هذه الطائفة يف األصل رد فعل على وصول انبليون إىل مصر عام  
 .العريب دخول الثقافة الفرنسية إىل العامل

وتتأث  شوقي  أشعار  ابلعديد  تشهد  مباشر  بشكل  املتعلقة ر  األحداث  من 
اليت مل مير  الوطنية. وابلفعل هناك بعض األحداث  املشاركة يف مسرية  ابلوطنية وحىت 

الل  هبا، ألنه مل يولد بعد، ولكن هذه األحداث تؤثر عليه بشكل غري مباشر من خ
مرجعيه. كل   مصدر  أصبحت  ألهنا  وطنية شو وعيه،  على  بشكل كبري  أثر  قي. هذا 

على   بصرف أيًضا  شوقي  شعر  حيتوي  مصر،  بلده  جتاه  والقومية  الوطنية  عن  النظر 
 الكثري من االلتزام الشديد بدينهم وتعليمهم وأخالقهم النبيلة. 

 
 

 .(1992)بيروت: دار الكتاب العملية،  أحمد شوقي أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء عبد المجيد الحر،  31
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 ٢١شوقي شعر ”أعدت الراحة الكربى ملن تعبا“ ألمحد  .۲

ِلَمن  .۱ الُكبى  الراَحُة  أُِعدَِّت 
 باَتعِ 

 ََيلُُه طََلب َوفاَز اِبحَلقِّ َمن مل  #

ُكلِّ  .۲ ِمن  ِمصُر  َقَضت  َوما 
 لُبانَ َتها 

 َحىّت جَتُرَّ ُذيوَل الِغبطَِة الُقُشبا #

اأَلمِر ما فيِه ِمن ِجدٍّ َفال   .۳ يف 
 َتِقفوا 

 أَوطائِرٍّ طََراب ِمن واِقعٍّ َجَزعاً  #

 َوِاضطََراب ِإذا حَتَريََّ فيها الَدمعُ  # ال تُثِبُت الَعنُي َشيئاً أَوحُتَقُِّقهُ  .٤
َعيَنيِك  .٥ يف  يُظِلُم  َوالُصبُح 

 انِصُعهُ 
 ِإذا َسَدلَت َعَليَك الَشكَّ َوالرِيَبا  #

 أَوفَِاحُشَدنَّ رِماَح اخَلطِّ َوالُقُضبا # ِإذا طََلبَت َعظيماً فَِاصِبَنَّ لَهُ  .٦
َلهُ  .٧ األُموِر  َصغرياِت  تُِعدَّ  َوال 

  
 ال أُُهباِإنَّ الَصغائَِر لَيَست لِلعُ  #

تُرضى  .٨ ُصحَبًة  َترى  َوَلن 
 َعواِقُبها

 َكاحَلقِّ َوالَصِب يف أَمرٍّ ِإذا ِاصَطَحبا #

 ِإىل الَتعاُوِن فيما َجلَّ أَوَحَزاب  # جَلَئواِإنَّ الرِجاَل ِإذا ما ُأجلِئوا  .٩
اآلماِل  .۱٠ ُخطا  أَنَّ  َريَب  ال 

 واِسَعة  
 رَتاب نَّ لَيَل ُسراها ُصبُحُه اِقأَ وَ  #

 
 .124-123( ص. 2016عمر الطباع )بيروت: دار االرقم بن ابي االرقم،   .ed، ديوان الشوقيات  أحمد شوقي،  21
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ِمصرٍّ  .۱۱ راَحيَت  يف  َوَأنَّ 
 َوصاِحِبها 

 َعهداً َوَعقداً حِبَقٍّّ كاَن ُمغَتَصبا #

 َوراَءها ُفَسَح اآلماِل َوالُرُحبا # َلَعلَّ لَنا َقد فَ تََّح اَلَلُ أَبواابً  .۱٢
 َعلى ِمصراِعها اأَلَراب عاِلج َومَل نُ  # َلوال يَُد اَلَلِ مَل نَدَفع َمناِكَبها  .۱۳
الُكبى   .۱٤ اهِلمَُّة  َتعَدُم  ال 

 َجوائَِزها
 ِسّياِن َمن َغَلَب اأَلاّيَم أَوُغِلبا #

َسَيجزي   .۱٥ َسعيٍّ  اَلَلُ وَُكلُّ 
 ساِعَيهُ 

حِسننَي   #
ُ
امل َسعَي  يَذَهُب  َهيهاَت 

 َهبا
َيسَتبنَي  .۱٦ َحىّت  اأَلمَر  ُيبِِم  مَل 

 َلُكم
 ًة أَم َسرَّ ُمنَقَلبا عاِقبَ  َأساءَ  #

 ِإاّل الَّذي َدَفَع الُدستوُر أَوَجَلبا # نِلُتم َجليالً َوال تُعطوَن َخرَدلَةً  .۱٧
َهيَِّنةٍّ مَتَهََّدت   .۱٨ َغرُي  َعَقبات  

  
 تَلقى رُكاُب السُّرى ِمن ِمثِلها َنَصبا  #

يَُذلُِّلها  .۱٩ ال  َعَقبات   َوأَقبَ َلت 
  

الفَ  # َموِقِف  الشَ يف  ِإاّل  عُب  صِل 
 ُمنَتَخبا

 ِإذا مَتَهََّل َفوَق الَشوِك أَوَوثَبا  # َلُه َغداً رَأيُُه فيها َوِحكَمُتهُ  .۲٠
َسهلٍّ َكم   .۲۱ ِمن  الَيوُم  َصعََّب 

 مَهَمَت ِبهِ 
 َوَسهََّل الَغُد يف اأَلشياِء ما َصُعبا  #

 ا ِمن َتعريِفها َعَجبوا الَشدقَ ال مَتَلئ # َضّموا اجلُهو َد َوَخلُوها ُمَنكََّرةً  .۲۲
اهلَيجاِء   .۲۳ َوَرحى  الَوغى  َأيف 

 دائَِرة  
ما   # أَوحُتصوَن  ماَت  َمن  حُتصوَن 

 ُسِلبا
 يَداً تُ َؤلُِّفها ُدرّاً َوخَمَشَلبا # َخّلوا اأَلكاليَل لِلتاريِخ ِإنَّ لَهُ  .۲٤
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نَ َفرٍّ  .۲٥ ِإىل  ال  إِلَيِه  الرِجاِل  أَمُر 
  

 نباَء َوالُكتُبا َسَبَق األَ  ِمن بَيِنُكم #

َواحلِقُد  .۲٦ ى  اهلو  َعَليِه  أَملى 
 فَِانَدفَ َعت 

 َوالَلَهبا يَداُه َترجتَِالِن املاَء  #

أُمَّةٍّ  .۲٧ يف  ى  اهلو  رَأَيَت  ِإذا 
 َحَكماً 

 فَِاحُكم ُهناِلَك َأنَّ الَعقَل َقد َذَهبا #

ال  .۲٨ قُلُت  زاَلت  احِلمايَُة  قالوا 
 َعَجب  

 اابِطُلها فيُكم هو الَعَجب كانَ َبل   #

َفال   .۲٩ َمقطوع   احِلمايَِة  رَأُس 
 َعِدَمت 

 يَقَطُع الَذنَبا ِكنانَُة اَلَلِ َحزماً   #

َجنَدهَلا  .۳٠ يَوَم  أَلِنيب  َلوَتسأَلوَن 
  

 أبَِيِّ َسيفٍّ َعلى ايفوِخها َضَراب  #

الِسلِم  .۳۱ يَوَم  َجرَّ  الَّذي  َأاب 
 ُمتَِّشحاً 

 بايَوَم احلَرِب خُمَتضِ  ذي َهزَّ أَم اِبلَّ  #

يف  .۳٢ احَلقِّ  َحوَل  اِبلَتكاُتِف  أَم 
 بَ َلدٍّ 

 أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلََرابِمن  #

الَسيَف   .۳۳ َخلِّ  الُقدِس  فاِتَح  اي 
 انِحَيةً 

َبل   # كاَن  َحديداً  الَصليُب  لَيَس 
 َخَشبا

اِنتَ َهت  .۳٤ أَيَن  ِإىل  َنظَرَت  ِإذا 
 يَُدهُ 

 ُقطُباوََكيَف جاَوَز يف ُسلطانِِه ال #

الَضعِف   .۳٥ َوراَء  َأنَّ  َعِلمَت 
 َمقِدَرةً 

 َوَأنَّ لِلَحقِّ ال لِلُقوَِّة الَغَلبا #
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 ب. املبحث الثاين: األوزان العروضية

 م األوزان العروضيةمفهو . ۱

عن   الفصل  هذا  يف  الباحث  سيشرح  تعمًقا،  أكثر  مناقشة  يف  الدخول  قبل 
اللغة، يف  أعاريض َييت حبسب  لة املؤنث، مجعهاالعروض نوع من مج زان العروضية.األو 

أن   الشعر. يف حني  وميزان  الصعبة،  الطريقة  الّناحية،  منها:  عدة،  معاين  على  داللة 
العروض بشكل عام هو علم له قواعد حول احلقيقة والضرر والتغيريات اليت حتدث يف 

 ٢٢ات يف شكل زحاف أوعلة.الشعر، ميكن أن تكون هذه التغيري 

الله معرفة األوزان يف الشعر و أساسي يف الشعر، ميكن من خعروض هعلم ال
كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" لغة مأخوذ ٢٣الصحيح واخلطأ، وكذلك للعلة والزحاف.

يف الوزن   ٢٤من )َوَزَن، يَزُِن، َوْزاًن، َوزِيَنَة(: أي وزن الشعر: قطعه أونظمه موافقا للميزان. 
ألنه يوزن به  لك حبرا  بوجه شعري، وإمنا مسي ذ  حات هو حاصل تكرار جلزئاصطال

 ما ال  يتناهى من الشعر مبا يغرتف منه. 

أمحد   بن  خليل  الباحث  أجرى  حىت  بسرعة،  الشعر  تطور  اجلهل،  عصر  يف 
الفراهيدي حبثًا عن أشكال الوزن على القصائد املوجودة. دافع الفراهيدي إلجراء هذا  

املعاصالبح الشعراء  أن  يرى  أنه  هو  العريب  ث  الوزن  ترك  بدأوا يف  وهناك ارين  حلايل، 
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حبار يف الشعر   ١٥شعراء يضيفون أويطرحون الوزن. من هذا البحث، وجد الفراهيدي 
 : ٢٥العريب، وأما أجزائها فهي 

فَ ُعوْ .۱  * َمَفاِعْيُلْن  فَ ُعْوُلْن  َمَفاِعْيُلْن  فَ ُعْوُلْن  وتفعيلته:  الطويل  فَ ُعْوُلْن  حبر  َمَفاِعْيُلْن  ُلْن 
ُلنْ   َمَفاِعي ْ

 ٢٦املديد وتفعيلته: فَاِعالَُتْن فَاِعُلْن فَاِعالَُتْن * فَاِعالَُتْن فَاِعُلْن فَاِعالَُتنْ . حبر ٢

فَاِعُلْن    .۳ ُمْسَتْفِعُلْن   * فَاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  وتفعيلته:  البسيط  حبر 
 ْن فَاِعُلنْ ُمْستَ ْفِعلُ 

 ُمَفاَعَلُتْ ُمَفاَعَلُتْ * ُمَفاَعَلُتْ ُمَفاَعَلُتْ ُمَفاَعَلُتْ  عيلته: ُمَفاَعَلُتْ . حبر الوافر وتف٤

 . حبر الكامل وتفعيلته: ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن * ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلنْ ٥

ُلْن َمَفاِعي ْ . حبر اهلزج وتفعيلته: ٦ ُلْن َمَفاعِ َمَفاعِ ُلْن * َمَفاِعي ْ ُلنْ ي ْ  ي ْ

ُمْستَ ْفِعُلْن  ٧ ُمْستَ ْفِعُلْن   * ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  وتفعيلته:  الرجز  حبر   .
 ُمْستَ ْفِعُلنْ 

ُمْستَ ْفِعُلنْ ٨  * َمْفُعْواَلُت  ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  وتفعيلته:  السريع  حبر  ُمْستَ ْفِعُلْن .   
 َمْفُعْواَلتُ 

وتفع٩ املنسرح  حبر  َمْفُعواَلُت .  ُمْستَ ْفِعُلْن   * ُمْستَ ْفِعُلْن  َمْفُعْواَلُت  ُمْستَ ْفِعُلْن  يلته: 
 ُمْستَ ْفِعُلنْ 

ُلْن ۱٠ ُمْستَ ْفِع  فَاِعالَُتْن   * فَاِعالَُتْن  ُلْن  ُمْستَ ْفِع  فَاِعالَُتْن  وتفعيلته:  احلفيف  حبر   .
 فَاِعالَُتنْ 
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 اِع الَُتْن * َمَفاِعْيُلْن فَاِع الَُتنْ اِع        ْيُلْن فَ حبر املضارع وتفعيلته: َمفَ  .۱۱
 حبر مقتضب وتفعيلته: َمْفُعْواَلُت ُمْسَتْفِعلُ ْن * َمْفُعْواَلُت ُمْسَتْفِعُلنْ  .۱۲
 ْن فَاِعالَُتنْ حبر اجملتث وتفعيلته: ُمْسَتْفِع ُلْن فَاِع          الَُتْن * ُمْسَتْفِع لُ  .۱۳
 الَُتْن فَاِعالَُتْن فَاِعالَُتْن * فَاِعالَُتْن فَاِعالَُتْن فَاِعالَُتنْ فعيلته: فَاعِ . حبر رمل وت۱٤
 ُعْوُلْن * فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ . حبر املتقارب وتفعيلته: فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن ف َ ۱٥

 م الزحاف مفهو . ۲

الشكل وعلة. الزحاف هو تغيري يف    أمناط هذه الشعر بسبب زحاف   تغريأن ت
واحد   متحرك  حرف  من  مكونة  )كلمة  خفيف  سباب  من  الثاين  احلرف  يف  حيدث 

حرفني   من  مكون  )حرف  ثقل  وسباب  ساكن(  التفعيلت. وحرف  يف   ٢٧متحركني( 
الساكنة احلروف  أوإزالة  العلة  حروف  أوإيقاف  إزالة  طريق  عن  الزحاف  .  حيدث 

 ٢٨الزحاف املفرد والزحاف املركب.والزحف نوعان، ومها: تغيريات 
 الزحاف املفرد يعين التغيري حيدث يف مكان واحد. . ۱

 َفاِعُلنْ ُمت ْ  ←أ. اإلضمار: تسكني الثاين املتحرك، ُمتَ َفاِعُلْن 
 َفِعُلنْ  ←حذف الثاين الساكن، فَاِعُلْن  :ب. اخلنب

 ُمَفاِعُلْن   ←تَ َفاِعُلْن ج. الوقص: حذف الثاين املتحرك، مُ 
 ُمْسَتِعُلنْ  ←الساكن، ُمْستَ ْفِعُلْن الطي: حذف الرابع د. 

ُمَفاَعْلُتْ   ←ه.العصب: تسكني اخلامس احملرك، ُمَفاَعَلُتْ  
ُلنْ   أوَمَفاِعي ْ

 فَ ُعْولُ  ←القبض: حذف اخلامس الساكن، فَ ُعْوُلْن و.
 ُمَفاَعُتْ أوَمَفاِعُلنْ  ←ز. العقل: حذف اخلامس املتحرك، ُمَفاَعَلُتْ 

 
 .7( ص. 1996)دار المعرفة،  مختصر الشافي على متن الكافي الشيخ محمد الدمنهو ري،  27
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ُلْن ا ح.  ٢٩َمَفاِعْيلُ  ←لكف: حذف السابع الساكن، َمَفاِعي ْ
 ٣٠الزحاف املركب أواملزدوج يعين التغيري حيدث يف مكانني.. ۲ 
 ُمَتِعُلنْ  ←أ. اخلبل: مزيج من اخلنب والطي، ُمْستَ ْفِعُلْن   
 َفِعُلنْ ت ْ مُ  ←ب. اخلزل: مزيج من اإلضمار والطي، ُمتَ َفاِعُلْن   

 فَِعاَلتُ  ←الَُتْن اخلنب والكف، فَاعِ  ج. الشكل: مزيج من 
ُمَفاَعْلُت  ←د. النقص: مزيج من العصب والكف، ُمَفاَعَلُتْ  

 ٣١أوَمَفاِعْيلُ 
 
 

 م العلة مفهو . ۳

العلة تعين املرض، يف علم العروض العلة تغيري حيدث يف األسباب واألواتد عن  
العروض والضرب. رأى    الت ضراب. العلة ال حتدث يف غريالتفعالت العروض والتفع

مس  محيد،  األستاد  سيب عى  بثايت  يلحق  وضربه  البيت  العروض  يف  تغيري  هي  العلة 
 :٣٢احلفيف والثقيل وابلوتد اجملموع واملفروق. العلة يف العروض قسمان 

 ٣٣علة ابزايدة   .۱

 د جمموع. أ. الرتفيل: إضافة سباب خفيف إىل التفعيالت وتنتهي بوات

 ِعالَُتنْ ُتْ أوفَافَاِعلُنْ  ←فَاِعُلْن 

 
29  Mas’an Hamid ، Ilmu Arudl Dan Qawafi (Surabaya: Al-Ikhlas ، 1995) ، 146-143.ص. 
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إضافة التذييل:  ُمْستَ ْفِعُلْن    ب.  جمموع.  بواتد  وتنتهي  التفعيالت  إىل  الساكن  حرف 
  34ُمْستَ ْفِعلُْنْن أوُمْستَ ْفِعاَلنْ   ←

فَاِعالَُتْن  وتنتهي بسباب خفيف.  التفعيالت  إىل  الساكن  التسبيغ: إضافة حرف  ج. 
 ٣٥الَ اَتنْ ْنْن أوفَاعِ فَاِعالَت ُ   ←

 ٣٦ابلنقص. علة ٢

حذف   هو  احلذف  فَاِعالَُتْن  أ.  ُلْن  َمَفاِعي ْ التفعيالت،  هناية  يف  خفيف  السباب 
 َمَفاِعْي فَاِعاَل فَ ُعوْ  ←فَ ُعْوُلنْ 

 ُمَفاَعْل أوفَ ُعْوُلنْ  ←ب. القطف هو مزيج من العصب واحلذف، ُمَفاَعَلُتْ  

امجل  الوتد  القطع هو حذف ساكن  ُمتَ َفاِعلُ ج.  قبله،  ما  وإسكان  ُمْستَ ْفِعُلْن  موع  ْن  
   37ُمتَ َفاِعْل فَاِعْل ُمْستَ ْفِعلْ   ←ِعُلْن    فَا

فَ ُعْوُلْن   فَاِعالَُتْن  املتحرك،  وإسكان  اخلفيف  السبب  سا كن  إسقاط  هو  القصر  د. 
 فَاِعاَلْت فَ ُعْوْل ُمْستَ ْفِع لْ  ←ُمْستَ ْفِع ُلْن  

 
34  Mas’an Hamid, Ilmu Arudl Dan Qawafi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 150.ص . 
35  Ibid.  
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 الفصل الثالث 

 لبحثنهجية ام

 مدخل البحث ونوعه. ۱
ه  الكان  البحث  ذا  من  ال  بحث  أنه  مساته  أهم  من  الذي  أوالنوعي  الكيفي 

إحصائية  رقمية  معاجلة  بياانته عن طريقة  الوصفي .  ٣٨يتناول  املنهج  الباحثة  تستخدم 
النوعي، وهو عرض البياانت بشكل منهجي ومفصل عن طريق وصفها بشكل كامل 

ا من  قدر  أقصى  على  األوزان  للحصول  التغريات  لتحليل  شعر لنتائج  يف  العروضية 
 أعدت الراحة الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي.  "

 ب. بيانتا البحث ومصادرها 
البياانت هي النتائج الظاهرة اليت هتدف للمصدر على تكوين الرأي. ومصدر  

البياان إىل  وابلنسبة  الباحثة.  عليه  حصلت  اليت  البياانت  موضوع  هو  ت  البياانت 
 شعر "أعدت الراحة الكبى  انته هي الكلمات يفومصادرها، استخدمت الباحثة بيا

 ملن تعبا" ألمحد شوقي.  

 ج. أدوات مجع البياانت 

على    تدل  اليت  أوالنصوص  أواجلمل  الكلمات  فهي  البحث  هذه  بياانت  أما 
و  بياانت تغيريات األوزان العروضية يف شعر أمحد شوقي. وأما مصدر هذه بياانت فه

 ديوان أمحد شوقي. 

 البياانت  د. طريقة مجع

 
38 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008). 
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طريقة مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق وهي أنت تقرأ الباحثة  
مرات   عدة  تعبا"  ملن  الكبى  الراحة  "أعدت  شعر  يف  العروضية  األوزان  تغيريات 
 لتستخرج منه البياانت الذي يريدها. مث يقسم الباحث تلك البياانت وتصنفها حسب

 الدراسة العروضية. 

 بياانت حتليل ال ه.

حتديد البياانت : وهنا حتتار الباحث من البياانت عن تغيريات الوزن العروضي يف   .۱
 .شعر "أعدت الراحة الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي

. تصنيف البياانت: هنا تصنيف الباحثة البياانت عن تغيريات األوزان العروضي يف ٢
ا( حسب النقاط يف  مث حتتدهلكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي.)اليتشعر "أعدت الراحة ا

 .أسئلة البحث

تغيريات    .۳ عن  البياانت  الباحثة  تعرض  هنا  ومناقشتها:  وحتليلها  البياانت  عرض 
مث  )اليت  شوقي  ألمحد  تعبا"  ملن  الكبى  الراحة  "أعدت  شعر  يف  العروضية  األوزان 

 هلا عالقة  تناقشها وتربطها ابلنظرايت اليت  حتديدها تصنيفها( مث تفسرها أوتصفها، مث
 هبا. 

 و. تصديق البياانت 

الراحة    .۱ "أعدت  العروضية يف شعر  األوزان  تغيريات  وهو  البياانت  مراجعة مصادر 
  الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي

. الربط بني البياانت اليت مث مجعها مصدؤها. أي ربط البياانت عن تغيريات األوزان  ٢
تعبا" ألمحد شوقي.  يف شعر "أعدت الراحة الكبى ملن العروضية



 

٢٣ 
 

 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

الراحة الكربى ملن تعبا"    املبحث األول: الوزن العروضي يف شعر "أعدت .أ
 ألمحد شوقي

وذكر الباحثة يف الفصل الثاين أن الشعر "أعدت الراحة الكبى ملن تعبا" ألمحد 
احثة البياانت وحتليلها يف شوقي يتكون من مخسة وثالثني بيتا وهبا حبر البسيط، الب

 الشعر كما يلي:

 . أُِعدَِّت الراَحُة الُكبى ِلَمن َتِعبا # َوفاَز اِبحَلقِّ َمن ََيلُُه طََلب۱

ََيلُُه طََلب" هو "  املكتوب البيت   اِبحَلقِّ َمن  َوفاَز  َتِعبا #  ِلَمن  الُكبى  الراَحُة  أُِعدَِّت 
لُُه طََلب)ا(" وهذا وهو ينطق "أُِعْدَدتِر راَحُة الُكبَى ِلَمن َتِعبا # َوفاَز اِبل َحْقِق َمن َيَ 

// الرمز:  يكايف  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥// ٥|/٥//٥ما 
وتد٥/|//٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥// ا،  على  فَاِعُلنْ ل  "ُمتَ ْفِعُلْن    لبتفعالت 

 اِبحَلقِّ َمن مَل ََيلُُه طََلب  َوفازَ  # أُِعدَِّت الراَحُة الُكبى ِلَمن َتِعبا البيت
الكتابة  

 العروضية
 َوفاَز اِبحلَْقِق َمن مل ََيلُُه)و( طََلب)ا( # أُِعْدَدِت الرَاَحُة اْلُكبَى ِلَمن َتِعبا 

ُكبَى  رَاَحُتلْ  ل أُِعْدَدتِ  التقطيع 
 ِلَمن 

 َوفاَز ِبل # َتِعبا
 

َحْقِق 
 َمن 

 طََلبا مل ََيهُلو  

 ///٥ /٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعلُ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٢٤ 
 

ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط،  
 ن حبر البسيط. ولذلك أن البيت م

 
  با الُقشُ . َوما َقَضت ِمصُر ِمن ُكلِّ لُبانَ َتها # َحىّت جَتُرَّ ُذيوَل الِغبطَةِ ٢

 " هو  املكتوب  لُبا البيت  ِمن ُكلِّ  ِمصُر  َقَضت  ا َوما  ُذيوَل  جَتُرَّ  َحىّت   # لِغبطَِة نَ َتها 
الُقُشبا" وهو ينطق "َوما َقَضت ِمصُر ِمن ُكْلِل لُبا نَ َتها # حْتىَت جَتُْر َرُذيوَل الِغبطَِة ال 

ال يكايف  ما  وهذا  //ُقُشبا"  #    ٥|///٥///٥|/٥//٥|/٥//٥رمز: 
فَاعِ ٥|///٥// ٥/٥/| ٥|///٥///٥/ "ُمتَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل  ُمْسَتِعُلْن ،  ُلْن 

 ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن " وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك َفِعُلْن # ُمْسَتِعُلْن َفِعُلنْ 
 أن البيت من حبر البسيط. 

 َحىّت جَتُرَّ ُذيوَل الِغبطَِة الُقُشبا # َوما َقَضت ِمصُر ِمن ُكلِّ لُبانَ َتها  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ِغبطَِة الُقُشباَ ُذيوَل الحْتىَت جَتُرْ  # َوما َقَضت ِمصُر ِمن ُكْلِل لُبانَ َتها 

َوما  التقطيع 
 َقَضت 

ِمصُر  
 ِمن 

حْتىَت  # نَ َتها  ُكْلِل لُبا
 جَتُْر 

 ُقُشبا لَلِغبطَِتل  َرُذيو 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥///٥ # ///٥ /٥///٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُلنْ َفعِ  ُمْسَتِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْسَتِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٢٥ 
 

 اً أَوطائِرٍّ طََراب . يف اأَلمِر ما فيِه ِمن ِجدٍّ َفال َتِقفوا # ِمن واِقعٍّ َجَزع٣

َجَزعاً أَوطائِرٍّ طََراب"   يف اأَلمِر ما فيِه ِمن ِجدٍّ َفال َتِقفوا # ِمن واِقعٍّ البيت املكتوب هو "
 ِمن ِجْدِدن َفال َتِقفوا # ِمن  واِقِعن َجَزعن أَوطائِرِن طََراب"  وهو ينطق" يف اأَلمِر ما فيهِ 

/ الرمز:  يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥وهذا 
فَاِعُلْن  ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ "ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل   ،

دل على حبر البسيط،   َفِعُلْن # ُمْسَتِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يُمْستَ ْفِعُلنْ 
 ولذلك أن البيت من حبر البسيط. 

 
 يها الَدمُع َوِاضطََراب ِإذا حَتَريََّ ف # . ال تُثِبُت الَعنُي َشيئاً أَوحُتَقُِّقهُ ٤

 واِقعٍّ َجَزعاً أَوطائِرٍّ طََراب ِمن  # َتِقفوا ِمن ِجدٍّ َفال يف اأَلمِر ما فيهِ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ِمن واِقِع)ن( َجزَع)ن( أَوطائِرِن طََراب  # ِجْدِدن َفال َتِقفواا فيِه ِمن ِفْْلَمِر م

ِجْدِدن   فيِه ِمن ِفْْلَمِر ما التقطيع 
 َفال 

ِمن   # َتِقفوا 
 واِقِعن 

 اب رَ طَ  أَوطائِرِن   َجَزعن 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 ِإذا حَتَريََّ فيها الَدمُع َوِاضطََراب # ال تُثِبُت الَعنُي َشيئاً أَوحُتَقُِّقهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 )و(أَوحُتَْقِقُقهُ  )ن (ال تُثِبُت لَعنُي َشيئَ 

 
 ِإذا حَتَْيرَيَ فيها الَدمُع َوِاضطََراب #

َعنُي  ِبُتل ال تُث التقطيع 
 َشي

يَ َر  ِإذا حَتَيْ  # قُقهو  َئن أَوحُتَق 
 يف

 طََراب  هلَدمُعَوض 



 

٢٦ 
 

"البيت   هو  الَدمعُ املكتوب  فيها  حَتَريََّ  ِإذا  أَوحُتَقُِّقُه #  َشيئاً  الَعنُي  تُثِبُت  َوِاضطََراب"  ال   
"  ها الَدمُعوَوِاضطََراب  يَ َر يف   ِإذا حَتَيْ #  قُقهو    َئن أَوحُتَق  ال تُثِبُت َعنُي َشيوهو ينطق "

الرمز:   يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/وهذا 
ُمْسَتِعُلْن ، وتدل على  ٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥// فَاِعُلْن  التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن 

َتِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن َفِعُلْن # مُ 
 البيت من حبر البسيط.

 
 َعَليَك الَشكَّ َوالرِيَبا. َوالُصبُح يُظِلُم يف َعيَنيِك انِصُعُه # ِإذا َسَدلَت  ٥

 " هو  املكتوب  الَشكَّ  ُصبحُ َوال البيت  َعَليَك  َسَدلَت  ِإذا  انِصُعُه #  َعيَنيِك  يُظِلُم يف   
َوا  " ينطق  وهو  َك َوالرِيَبا"  َعَلي  َت  َسَدل  ِإذا  ِصُعهو #  ان  َعيَنيِك  يف  ملُ  ُيظ  لُصبُح 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 سيطالب البحر

 لَشكَّ َوالرِيَبا  َعَليَك اِإذا َسَدلتَ  # َعيَنيِك انِصُعهُ  َوالُصبُح يُظِلُم يف البيت
الكتابة  

 العروضية
 َسَدلَت َعَليَك لَشْكك َوالرِيَبا ذاإِ  # )و(َولُصبُح يُظِلُم يف َعيَنيِك انِصُعهُ 

َولُصبُح  التقطيع 
 ُيظ
 

ِإذا  # ِصُعهو   َعيَنيِك ان  ملُ يف 
 َسَدل

َكلَشْكك  تَ َعَلي 
 َول

 رِيَبا 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُلنْ ْفعِ ُمت َ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٢٧ 
 

يكايف ما  وهذا  رِيَبا"  َوال  الرمز:  الَشْكك   /٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥   #
َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن  ، وتدل  ٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥// على التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن 

ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن ْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْست َ َفِعلُ 
 البيت من حبر البسيط.

 
 بافَِاصِبَنَّ َلُه # أَوفَِاحُشَدنَّ رِماَح اخَلطِّ َوالُقضُ . ِإذا طََلبَت َعظيماً ٦

ُه # أَوفَِاحُشَدنَّ رِماَح اخَلطِّ َوالُقُضبا"  اً فَِاصِبَنَّ لَ ِإذا طََلبَت َعظيمالبيت املكتوب هو "
ظي َمن فَِاصِبَن َن هَلو # أَوفَِاحُشَدْن َن رِما َح اخَلْطِط وهو ينطق " ِإذا طََلب َت عَ 
ما   وهذا  ُقُضبا"  //َوال  الرمز:  #    ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥// ٥يكايف 

تفعالت "ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ،  وتدل على ال٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/
ْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك ُمْستَ ْفِعلُ   َفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلنْ 

 أن البيت من حبر البسيط. 
 
 

 أَوفَِاحُشَدنَّ رِماَح اخَلطِّ َوالُقُضبا # ِإذا طََلبَت َعظيماً فَِاصِبَنَّ لَهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َوالُقُضباأَوفَِاحُشَدْنن رِماَح اخَلْطِط  # )و(فَِاصِبَْنَن َلهُ  )ن(ِإذا طََلبَت َعظيم

ِإذا  التقطيع 
 طََلب 

َت 
 َعظي 

َمن 
 َفصِبَن 

َحلَخْطِط  َن رِما  نْ حُشدَ أَوفَ  # َن هَلو  
 َول

 ُقُضبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٢٨ 
 

 ِعدَّ َصغرياِت األُموِر َلُه # ِإنَّ الَصغائَِر لَيَست لِلُعال أُُهبا. َوال تُ ٧

َلُه # ِإنَّ البيت املكتوب هو "  تُِعدَّ َصغرياِت األُموِر  أُُهبا"  َوال  لِلُعال  لَيَست  الَصغائَِر   
ين تُِعدْ   طق"وهو  الِإنْ #  رَاِت األُموِر هَلو    َد َصغي  َوال  لِلُعال أُُهبا  ئَِر يَل   َصغان  "  َست 

الرمز:   يكايف  ما  #    ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥//وهذا 
ُمْستَ ْفعِ ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ َفِعُلْن  "ُمتَ ْفِعُلْن  التفعالت  ُلْن ، وتدل على 

يط، ولذلك َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البس   َفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 أن البيت من حبر البسيط. 

 
 . َوَلن َترى ُصحَبًة تُرضى َعواِقُبها # َكاحَلقِّ َوالَصِب يف أَمرٍّ ِإذا ِاصَطَحبا٨

 ِإنَّ الَصغائَِر لَيَست لِلُعال أُُهبا # تُِعدَّ َصغرياِت األُموِر َلهُ  الوَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 أُُهباِإْنن الَصغائَِر لَيَست لِلُعال  # )و(َوال تُِعْدَد َصغريَاِت األُموِر َلهُ 

َد  َوال تُِعدْ  التقطيع 
 َصغي

َست  ئَِر يَل  ِإنْ َنلَصغا  # ِر هَلو    رَاِتْلُمو 
 ال لِلعُ 

 أُُهبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُلنْ ُمتَ ْفعِ  التفعيالت

 البسيط البحر

 َكاحَلقِّ َوالَصِب يف أَمرٍّ ِإذا ِاصَطَحبا # َوَلن َترى ُصحَبًة تُرضى َعواِقُبها  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َولَصِب يف أَمِر)ن( ِإذا ِاصَطَحباَكلَحْقِق  # وا ِقُبهاَوَلن َترى ُصحَبَة)ن( تُرضى عَ 

َوَلن  التقطيع 
 َترى

َكلَحْقِق   # ِقُبها تُرضى َعوا ُصحَبَت 
 َول

َصِب  
 يف 

أَمرِْن 
 ِإَذص

 َطَحبا



 

٢٩ 
 

" هو  املكتوب  أَ البيت  يف  َوالَصِب  # َكاحَلقِّ  َعواِقُبها  تُرضى  ُصحَبًة  َترى  ِإذا َوَلن  مرٍّ 
أَمرِن يف    "َوَلن َترى ُصحَبَةن تُرضى َعوا ِقُبها # َكاحلَْقِق َوال َصبِ   ِاصَطَحبا" وهو ينطق

// الرمز:  يكايف  ما  وهذا  ِاصَطَحبا"  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥ِإذا 
فَاِعُلْن    ،٥//٥|/٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/ "ُمتَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل 

فَ  و ُمْستَ ْفِعُلْن  َفِعُلْن"  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # حبر ِعُلْن  على  يدل  الوزن  هذا 
 أن البيت من حبر البسيط.ذلك البسيط، ول

 
 # ِإىل الَتعاُوِن فيما َجلَّ أَوَحَزابما ُأجلِئوا جَلَئوا ِإنَّ الرِجاَل ِإذا . ٩

املكتوب هو " أَوَحَزاب"  البيت  َجلَّ  فيما  الَتعاُوِن  ِإىل  جَلَئوا #  ُأجلِئوا  ما  ِإذا  الرِجاَل  ِإنَّ 
 َجْلل أَوَحَزاب" وهذاما   ُوِن يف ق " ِإْنَن الرَِجاَل ِإذا ما ُأجلِئوا جَلَئوا # ِإىل الَتعاوهو ينط

/ الرمز:  يكايف  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥|/// ٥//٥/٥ما 

 /٥//٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  نْ ْفِعلُ ُمْست َ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 اُوِن فيما َجلَّ أَوَحَزاب الَتعِإىل  # ِإنَّ الرِجاَل ِإذا ما ُأجلِئوا جَلَئوا البيت
الكتابة  

 العروضية
 ِإىل الَتعاُوِن فيما َجْلل أَوَحَزاب # ِإْنَن لرَِجاَل ِإذا ما ُأجلِئوا جَلَئوا

ما َجْلَل  ُوِن يف إِلَلَتعا  # جَلَئوا ما ُأجلِئوا  َل ِإذا  ِإْنَن لرَِجا التقطيع 
 أَو

 َحَزاب 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٣٠ 
 

وتدل على التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن     ٬٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥//

َفِعُلْن مُ  َفِعُلْن " وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن  ْستَ ْفِعُلْن 
 من حبر البسيط. أن البيت 

 
  َأنَّ ُخطا اآلماِل واِسَعة  # َوَأنَّ لَيَل ُسراها ُصبُحُه اِقرَتاب َريبَ  ال ۱٠

ال رَيَب َأنَّ ُخطا اآلماِل واِسَعة  # َوَأنَّ لَيَل ُسراها ُصبُحُه اِقرَتاب"  البيت املكتوب هو "
ن( # َوأَْنَن يَل َل ُسرا ها ُصبُحُه)و(  وهو ينطق "ال َريَب َأن َن ُخطا ل آماِل وا ِسَعُة)

/ الرمز:  يكايف  ما  وهذا  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥اِقرَتاب" 
"ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن   ،  وتدل على التفعالت ٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥//

ل على حبر البسيط، ولذلك أن َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يد
 البسيط.البيت من حبر 

 
 هداً َوَعقداً حِبَقٍّّ كاَن ُمغَتَصباعَ  . َوَأنَّ يف راَحيَت ِمصرٍّ َوصاِحِبها # ١١

 َوَأنَّ لَيَل ُسراها ُصبُحُه اِقرَتاب  # ال َريَب َأنَّ ُخطا اآلماِل واِسَعة   البيت
ة  تابالك

 العروضية
 لَيَل ُسراها ُصبُحُه قرَتاب َوأَْنَن  # ال َريَب أَنَن ُخطا آلماِل واِسَعُة)ن( 

ال َريَب   التقطيع 
 َأن

َن  
 ُخَطل 

ها  َل ُسرا َوأَْنَن يَل  # ِسَعُت  آماِل وا
 ُصبُحُهق

 تَ َراب 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 نْ َفِعلُ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ْستَ ْفِعُلنْ مُ  التفعيالت

 البسيط البحر

 َعهداً َوَعقداً حِبَقٍّّ كاَن ُمغَتَصبا # َوَأنَّ يف راَحيَت ِمصرٍّ َوصاِحِبها  البيت



 

٣١ 
 

 " هو  املكتوب  حِبَقٍّّ كاَن  البيت  َوَعقداً  َعهداً   # َوصاِحِبها  ِمصرٍّ  راَحيَت  يف  َوَأنَّ 
حِبَْق َد)ن(  َوَعق  ُمغَتَصبا" وهو ينطق "َوأَْنَن يف راَحيَت ِمصِر)ن( َوصا ِحِبها # َعهَد)ن(  

#   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥ِق)ن( كاَن ُمغ َتَصبا" وهذا ما يكايف الرمز: //
فَاِعُلْن  ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/ "ُمتَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل   ،

ُمْستَ ْفعِ   # َفِعُلْن  على  ُمْستَ ْفِعُلْن  يدل  الوزن  وهذا  َفِعُلْن"  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  حبر ُلْن 
 ولذلك أن البيت من حبر البسيط.بسيط، ال
 

 ُفَسَح اآلماِل َوالُرُحبا  َلَعلَّ لَنا # َوراَءهااَلَلُ أَبواابً . َقد فَ تََّح ۱٢

الكتابة  
 العروضية

َوَعقَد)ن( حِبَْقِق)ن( كاَن  َعهَد)ن(  # )ن( َوصاِحِبها َوأَْنَن يف راَحيَت ِمصرِ 
 ُمغَتَصبا

ِمصرِن   راَحيَت  َوأَْنَن يف  التقطيع 
 َوصا 

َعهَدن   # ِحِبها 
 َوَعق 

َدن  
 حِبَقْ 

ِقن كاَن 
 ُمغ

 َتَصبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 َوراَءها ُفَسَح اآلماِل َوالُرُحبا # َقد فَ تََّح اَلَلُ أَبواابً َلَعلَّ لَنا  البيت
الكتابة  

 العروضية
َتَح اَلَلُ   َوراَءها ُفَسَح آْلماِل َولُرُحبا  # أَبواَب)ْن( َلَعْلَل لَناَقد فَ ت ْ

َتَحل  التقطيع  َلُه   َقد فَ ت ْ
 َأب

ُفَسَح  َوراَءها   # َل لَنا  َلَعلَبنْ وا 
 ل

 ُرُحبا  آماِل َول 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٣٢ 
 

َلَعلَّ لَنا # َوراَءها ُفَسَح اآلماِل َوالُرُحبا" وهو  َح اَللَُ َقد فَ تَّ البيت املكتوب هو "   أَبواابً 
َتَح ال َلُه َأب وا َب)ْن( َلَعْل َل   ُرُحبا"  لَنا # َوراَءها ُفَسَح ال آماِل َوال  ينطق "َقد فَ ت ْ

/ الرمز:  يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥///| ٥//٥/٥وهذا 
َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن  ، وتدل على  ٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥// التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن 

ر البسيط، ولذلك أن َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حب
 يط.البيت من حبر البس 

 
 . َلوال يَُد اَلَلِ مَل نَدَفع َمناِكَبها # َومَل نُعاِلج َعلى ِمصراِعها اأَلَراب۱۳

اب"  ا # َومَل نُعاِلج َعلى ِمصراِعها اأَلرَ َلوال يَُد اَلَلِ مَل نَدَفع َمناِكَبه  البيت املكتوب هو " 
َعلى ِمصراِعها اأَلَراب" وهذا  ا ِلجوهو ينطق "َلوال يَُد ال َلِه مَل نَدَفع َمنا ِكَبها # وَومَل نُع 

/ الرمز:  يكايف  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥|/// ٥//٥/٥ما 
َفِعُلْن  ، وت٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥// ُمْستَ ْفِعُلْن  دل على التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن 

لك أن َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذ
 البيت من حبر البسيط.

 َومَل نُعاِلج َعلى ِمصراِعها اأَلَراب  # َلوال يَُد اَلَلِ مَل نَدَفع َمناِكَبها  البيت
الكتابة  

 العروضية
 أََراب صراِعهلَعلى مِ  َومَل نُعاِلج # َلوال يَُد َلَلِ مَل نَدَفع َمنا ِكَبها 

 ِلج َومَل نُعا   # ِكَبها  نَدَفع َمنا َلِه مَل   َلوال يَُد ل التقطيع 
 َعلى 

 أََراب ِمصراِعهل 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ِعُلنْ تَ فْ ُمسْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التالتفعي
 البسيط البحر



 

٣٣ 
 

 َغَلَب اأَلاّيَم أَو ُغِلباى َجوائَِزها # ِسيّاِن َمن . ال َتعَدُم اهِلمَُّة الُكب ۱٤

َمن َغَلَب اأَلاّيَم أَو ُغِلبا" ال َتعَدُم اهِلمَُّة الُكبى َجوائَِزها # ِسّياِن  البيت املكتوب هو "
َياِن َمن َغَلَب ال أَيْ َياَم أَو ُغِلبا" َدُم اهِلْمَمُة ال ُكبى َجوا ئِزَ وهو ينطق " ال َتع ها # ِسي ْ

/ الرمز:  يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥وهذا 
"ُمْستَ ْفِعُلْن   ،٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥|/٥//٥/٥/ التفعالت  على  وتدل 
وهذا الوزن يدل على حبر تَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن"  اِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمسْ فَ 

 ولذلك أن البيت من حبر البسيط. ،البسيط
حِسننَي َهبازي اَلَلُ ساِعَيُه # هَ . وَُكلُّ َسعيٍّ َسَيج۱٥

ُ
 يهاَت يَذَهُب َسعَي امل

 و ُغِلباِسّياِن َمن َغَلَب اأَلاّيَم أَ  # ال َتعَدُم اهِلمَُّة الُكبى َجوائَِزها البيت
الكتابة  

 العروضية
َياِن َمن َغَلَب ألَيْ َياَم أَو ُغِلبا # لُكبى َجوائَِزهاال َتعَدُم هِلْمَمُة   ِسي ْ

َتعَدُم  ال التقطيع 
 ل

مِهَْمُة  
 ل

َياِن َمن   # ئَِزها ُكبى َجوا  َغَلَب   ِسي ْ
 ل

 ُغِلبا أَيْ َياَم أَو  

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 نْ لُ َفعِ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

حِسننَي َهبا  # َلَلُ ساِعَيهُ وَُكلُّ َسعيٍّ َسَيجزي ا البيت
ُ
 َهيهاَت َيذَهُب َسعَي امل

الكتابة  
 العروضية 

حِسننَي َهبا  # وَُكْلُل َسعيِ)ن( َسَيجزي َلَلُ ساِعَيُه)و(
ُ
 َهيهاَت َيذَهُب َسعَي مل

ِين   وَُكْلُل َسع التقطيع 
 َسَيج

َهيهاَت  # ِعيَ ُهو ز َلَلُ سا 
 َيذ 

َهُب 
 َسع 

 َن َهبا  يَلُمحِسين 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ //٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ موز الر 
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمسَتِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت



 

٣٤ 
 

حِسننَي  البيت املكتوب هو "
ُ
وَُكلُّ َسعيٍّ َسَيجزي اَلَلُ ساِعَيُه # َهيهاَت يَذَهُب َسعَي امل

"وَُكلْ  ينطق  وهو  زي  َهبا"  َسَيج  ِين  َسع  َسعَي ُل  َهُب  يَذ  َهيهاَت  ِعيَ ُهو #  سا  اَلَلُ 
// الرمز:  يكايف  ما  وهذا  َهبا"  َن  حِسين 

ُ
#   ٥|///٥///٥|/٥//٥|/٥//٥امل
ُمْسَتِعُلْن   ٬٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ فَاِعُلْن  "ُمتَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل 

الوزن يدل على حبر البسيط, ولذلك   ِعُلْن َفِعُلْن" وهذاُلْن ُمْستَ فْ َفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َفعِ 
 أن البيت من حبر البسيط. 

 
  عاِقَبًة أَم َسرَّ ُمنَقَلبا. مَل ُيبِِم اأَلمَر َحىّت َيسَتبنَي َلُكم # َأساءَ ۱٦

مَل ُيبِِم اأَلمَر َحىّت َيسَتبنَي َلُكم # َأساَء عاِقَبًة أَم َسرَّ ُمنَقَلبا" وهو وب هو "البيت املكت 
ال ُيبِِم  مَل   " َيسَتيب أَمَر َحتْ  ينطق  َلُكم َتى  َأساَء عا َن  َسْرَر ُمن  #  أَم  قَ َلبا"  ِقَبَةن 

/ الرمز:  يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥وهذا 
، وتدل على التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ٥|///٥/ /٥/٥|/٥|///٥//٥//

 البسيط  رالبح

 َأساَء عاِقَبًة أَم َسرَّ ُمنَقَلبا  # مَل ُيبِِم اأَلمَر َحىّت َيسَتبنَي َلُكم البيت
ة  الكتاب

 وضيةالعر 
 َأساَء عاِقَبَةن أَم َسْرَر ُمنَقَلبا # ُيبِِم اأَلمَر َحْتىَت َيسَتبنَي َلُكممَل 

أَمَر  مَل ُيبِِمل  التقطيع 
 َحتْ 

َن   يبَيستَ َتى 
 َلُكم

أَم َسرَر  ِقَبَت  َأساَء عا  #
 ُمن 

 قَ َلبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  عيالتتفال

 البسيط البحر



 

٣٥ 
 

زن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن " وهذا الو  َفِعُلنْ  # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ َفِعُلنْ 
 البيت من حبر البسيط.

 
 ستوُر أَوَجَلبا . نِلُتم َجليالً َوال تُعطوَن َخرَدَلًة # ِإاّل الَّذي َدَفَع الدُ ١٧

َجليالً َوال تُعطوَن َخرَدَلًة # ِإاّل الَّذي َدَفَع الُدستوُر أَوَجَلبا"    ُتمنِل البيت املكتوب هو "
ال ُدستوُر أَوَجَلبا"    َةن # إِْلَل اْلَلِذي َدَفعَ َجلي َلن َوال تُعطوَن َخر َدلَ وهو ينطق "نِلُتم  

/ الرمز:  يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥وهذا 
فَاِعُلْن وتد  ٬٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت"  على  ل 

ُمسْ  َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # َفِعُلْن  الو ُمْستَ ْفِعُلْن  وهذا  َفِعُلْن"  حبر تَ ْفِعُلْن  على  يدل  زن 
 أن البيت من حبر البسيط.البسيط، ولذلك 

 

 

 

 ِإاّل الَّذي َدَفَع الُدستوُر أَوَجَلبا # نِلُتم َجليالً َوال تُعطوَن َخرَدلَةً  البيت
الكتابة  

 العروضية
 إِْلَل اْلَلِذي َدَفَع الُدستوُر أَوَجَلبا # ليَل)ن( َوال تُعطوَن َخرَدَلَة)ن( م جَ نِلتُ 

تُعطوَن  َلن َوال  نِلُتم َجلي التقطيع 
 َخر

 َجَلبا ُدستوُر أَو  َدفَ َعل  إِْلَل ْلَلِذي  # َدَلَت 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ْفِعُلنْ ت َ ُمسْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٣٦ 
 

 َصبا . مَتَهََّدت َعَقبات  َغرُي َهيَِّنةٍّ # تَلقى رُكاُب الُسرى ِمن ِمثِلها نَ ١٨

ى رُكاُب الُسرى ِمن ِمثِلها َنَصبا"  رُي َهيَِّنةٍّ # تَلقمَتَهََّدت َعَقبات  غَ البيت املكتوب هو "
الُسرى ِمن ِمثِلها َنَصبا"    "مَتَْهَهَدت َعَقبا ُتْن َغرُي َهْي يَِنِةن # تَلقى رُكا بُ وهو ينطق  

// الرمز:  يكايف  ما  #    ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥وهذا 
"ُمتَ ْفعِ ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/ التفعالت  على  وتدل  َفِعُلْن  ،  ُلْن 

مُ  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # َفِعُلْن  حبر ُمْستَ ْفِعُلْن  على  يدل  الوزن  وهذا  َفِعُلْن"  ْستَ ْفِعُلْن 
 ك أن البيت من حبر البسيط.البسيط، ولذل

 
 . َوأَقبَ َلت َعَقبات  ال يَُذلُِّلها # يف َموِقِف الَفصِل ِإاّل الَشعُب ُمنَتَخبا ۱٩

 تَلقى رُكاُب السُّرى ِمن ِمثِلها َنَصبا  # مَتَهََّدت َعَقبات  َغرُي َهيَِّنةٍّ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 تَلقى رُكاُب ْسُسرى ِمن ِمثِلها َنَصبا  # َنِة)ن( ُت)ْن( َغرُي َهْييِ مَتَْهَهَدت َعَقبا

ُتْن َغرُي  َعَقبا مَتَْهَهَدت  التقطيع 
 َهي

ُب  تَلقى رُكا # يَِنِت 
 ْسُسرى 

 َنَصبا ِمن ِمثِلها 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 ُمنَتَخبايف َموِقِف الَفصِل ِإاّل الَشعُب  # ُلهابات  ال يَُذلِّ َوأَقبَ َلت َعقَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 يف َموِقِف الَفصِل إِْلاَل الَشعُب ُمنَتَخبا # َوأَقبَ َلت َعَقباُت)ْن( ال يَُذ ْلِلُلها

ُتن ال يَُذ   َعَقبا َوأَقبَ َلت   التقطيع 
 لْ 

َفصِل   يف َموِقِفل  # لُِلها
 ِإل 

لَلَشعُب 
 ن مُ 

 خَتَبا



 

٣٧ 
 

 " هو  املكتوب  مَ البيت  يف   # يَُذلُِّلها  ال  َعَقبات   الَشعُب  َوأَقبَ َلت  ِإاّل  الَفصِل  وِقِف 
"    ُمنَتَخبا" وهو  َعقباينطق  يَُذ لْ  َوأَقبَ َلت  َموِقِف ال ُتْن ال  ِإلْ  لُِلها # يف  اَل  َفصِل 

ُمنالشَ  // عُب  الرمز:  يكايف  ما  وهذا  #    ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥خَتَبا" 
 ُمْستَ ْفِعُلْن وتدل على التفعالت "ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلنْ   ٬٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/

ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك َفِعُلْن #  
 ن حبر البسيط. أن البيت م

 
 هََّل َفوَق الَشوِك أَوَوثَبا # ِإذا متََ  . َلُه َغداً رَأيُُه فيها َوِحكَمُتهُ ٢٠ 

و  َلُه َغداً رَأيُُه فيها َوِحكَمُتُه # ِإذا مَتَهََّل َفوَق الَشوِك أَوَوثَبا" وهالبيت املكتوب هو " 
ما  أَوَوثَبا" وهذا  الَشوِك  َفوَق  َهَل  مَتَْه  ِإذا  َمُتهو #  َوِحْك  فيها  رَأيُهو  َغَدْن  "َلُه  ينطق 

/// الرمز:  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥يكايف 
ُمْستَ ْفِعُلْن    ٬٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥// فَاِعُلْن  "ُمَتِعُلْن  التفعالت  على  وتدل 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # نْ َفِعلُ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 ِإذا مَتَهََّل َفوَق الَشوِك أَوَوثَبا  # َلُه َغداً رَأيُُه فيها َوِحكَمُتهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ِإذا مَتَْهَهَل َفوَق الَشوِك أَوَوثَبا # َوِحْكَمُتُه)و( أيُُه)و( فيها َلُه َغَد)ْن( رَ 

فيها   رَأيُهو   َلُه َغَدنْ  التقطيع 
 َوِحك

َهَل  ذا مَتَهْ إِ  # َمُتهو  
 َفو

قَلَشوِك   
 أَو

 َوثَبا 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ ////٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمَتِعُلنْ  التفعيالت



 

٣٨ 
 

ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن ت َ ْن ُمسْ َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعلُ 
 البيت من حبر البسيط.

 
 َصُعباالبيت ِبِه # َوَسهََّل الَغُد يف اأَلشياِء ما . َكم َصعََّب الَيوُم ِمن َسهلٍّ مَهَمَت ٢۱

َكم َصعََّب الَيوُم ِمن َسهلٍّ مَهَمَت ِبِه # َوَسهََّل الَغُد يف اأَلشياِء    البيت املكتوب هو " 
وهو ينطق " َكم َصْعَعَب ال يَوُم ِمن َسهِلن مَهَم َت ِبِه)ي( # َوَسْهَهَل ال ما َصُعبا"  

ال يف  الرم  َغُد  يكايف  ما  وهذا  َصُعبا"  ما  ز: َأشياِء 
وتدل    ٬٥|///٥//٥/٥/| ٥|///٥//٥# //  ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/

مُ  َفِعُلْن #  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  "ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت  َفِعُلْن" على  ُمْستَ ْفِعُلْن  َفِعُلْن  تَ ْفِعُلْن 
 بيت من حبر البسيط.وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن ال

 

 ِء ما َصُعبا َوَسهََّل الَغُد يف اأَلشيا # َكم َصعََّب الَيوُم ِمن َسهلٍّ مَهَمَت ِبهِ  البيت
الكتابة  

 العروضية
َكم َصْعَعَب الَيوُم ِمن َسهِل)ن( مَهَمَت  

 ِبِه)ي( 
 َوَسْهَهَل الَغُد يف اأَلشياِء ما َصُعبا  #

َكم  التقطيع 
 َصْعَعَبل 

َت  َسهِلن مَهَم يَوُم ِمن 
 هِبِي

َغُد  َوَسْهَهَلل #
 ِفل 

 َصُعبا  َأشياِء ما  

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٣٩ 
 

 َعَجبالَشدَق ِمن َتعريِفها . َضّموا اجلُهو َد َوَخلُوها ُمَنكََّرًة # ال مَتَلئوا ا٢٢

" هو  املكتوب  َتعريِفها البيت  ِمن  الَشدَق  مَتَلئوا  ال  ُمَنكََّرًة #  َوَخلُوها  َد  اجلُهو  َضّموا 
وا الَشدَق  # ال مَتَلئ ينطق "َضْمُموا اجلُهو َد َوَخلُوها ُمَنك ُوها ُمَنْكَكَرَةن  َعَجبا" وهو

الرم يكايف  ما  وهذا  َعَجبا"  َتعريِفها  #   ٥|/// ٥//٥|//٥|///٥//٥/٥/ز:  ِمن 
/٥//٥/٥/ َفِعُلْن  ٥|///٥//٥/ ٥|/٥//٥|  "ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل   ،

ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط،  ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْست َ 
 ولذلك أن البيت من حبر البسيط. 

 
 ى اهلَيجاِء دائَِرة  # حُتصوَن َمن ماَت أَوحُتصوَن ما ُسِلباَرحَأيف الَوغى وَ . ٢۳

 مَتَلئوا الَشدَق ِمن َتعريِفها َعَجباال  # ُوها ُمَنكََّرةً هو َد َوَخل َضّموا اجلُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ال مَتَلئوا الَشدَق ِمن َتعريِفها َعَجبا # )ن(َضْمُموا اجلُهو َد َوَخلُوها ُمَنْكَكَرةَ 

َد  َضْمُملُجهو   التقطيع 
 َوَخل 

ُوها 
 ُمَنك

َشدَق    ال مَتَلئل  # َكَرَتن 
 ِمن 

 َعَجبا ِفها َتعري

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 صوَن ما ُسِلبا حُتصوَن َمن ماَت أَوحتُ  # َأيف الَوغى َوَرحى اهلَيجاِء دائَِرة   البيت
الكتابة  

 العروضية
 حُتصوَن َمن ماَت أَوحُتصوَن ما ُسِلبا  # )ن(َأيف الَوغى َوَرحى اهلَيجاِء دائَِرةُ 

حُتصوَن  # ئَِرُتن َهيجاِءدا َوَرحل أَفلَوغى   التقطيع 
 َمن 

ماَت 
 أَو

 ُسِلبا حُتصوَن ما 



 

٤٠ 
 

َأيف الَوغى َوَرحى اهلَيجاِء دائَِرة  # حُتصوَن َمن ماَت َأوحُتصوَن ما البيت املكتوب هو "
# حُتصوَن َمن ماَت أَوحُتصوَن ما  ى اهلَيجاِء دائَِرُةنُسِلبا" وهو ينطق "َأيف الَوغى َوَرح

الرمز:   يكايف  ما  وهذا  #    ٥//٥|/٥//٥/٥|/٥|///٥//٥//ُسِلبا" 
"ُمتَ فْ ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/ التفعالت  على  وتدل  َفِعُلْن  ،  ِعُلْن 

َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # فَاِعُلْن  حبر ُمْستَ ْفِعُلْن   على  يدل  الوزن  وهذا   "
 البسيط، ولذلك أن البيت من حبر البسيط.

 
 ها ُدرّاً َوخَمَشَلبا َل لِلتاريِخ ِإنَّ َلُه # يَداً تُ َؤلِّفُ . َخّلوا اأَلكالي٢٤

  " املكتوب هو  األَ َخّلو البيت  َوخَمَشَلبا" وهو  ا  ُدرّاً  تُ َؤلُِّفها  يَداً  لَُه #  ِإنَّ  لِلتاريِخ  كاليَل 
ِإْنَن َلهُ  ل لُِفها ُدْرَرن َوَمخ َشَلبا" وهذا ما  ْن تُ ؤَ # يَدَ  ينطق "َخْللوا ال َأكاليَل لِلتاريِخ 

/ الرمز:  #   ٥///| /٥/٥//٥| /٥//٥| ٥//٥/٥يكايف 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 يَداً تُ َؤلُِّفها ُدرّاً َوخَمَشَلبا # َخّلوا اأَلكاليَل لِلتاريِخ ِإنَّ لَهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َوخَمَشَلبايََدْن تُ َؤلِلُفها ُدْرَرن  # ليَل لِلتاريِخ ِإْنَن َلُه)و( اأَلكا َخْللوا

يََدْن   # و  َن هلَ  اترخِيِإنْ  ليَلِلل  َخْلُلَْلكا التقطيع 
 تُ َؤل

ُدْرَرن    لُِفها
 َوَمخ

 َشَلبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  نْ ُمْستَ ْفِعلُ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٤١ 
 

ِعُلْن  لتفعالت "ُمْستَ ْفُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ فْ ، وتدل على ا٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥//
يط، ولذلك أن َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البس 

 البيت من حبر البسيط.
 نَ َفرٍّ # ِمن بَيِنُكم َسَبَق األَنباَء َوالُكتُبا  ِإىل جاِل إِلَيِه ال. أَمُر الرِ ٢٥

َوالُكتُبا" وهو    رٍّ# ِمن بَيِنُكم َسَبَق األَنباءَ أَمُر الرِجاِل إِلَيِه ال ِإىل نَ فَ البيت املكتوب هو "
ُكتُبا" وهذا  َوالأَنباَء   # ِمن بَيِنُكم َسَبَق ال) ن(ِه ال ِإىل نَ َفرِ  ِل ِإيَل  ينطق "أَمُر الرِجا

/ الرمز:  يكايف  #    ٥|///٥//٥|//٥|///٥//٥/٥ما 
التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن فَ ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ ُمتَ ْفِعُلْن ، وتدل على  ِعُلْن 

لبسيط، ولذلك َفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر ا
 البسيط.  أن البيت من حبر

 
 
 
 
 

 ِمن بَيِنُكم َسَبَق األَنباَء َوالُكتُبا  #  أَمُر الرِجاِل إِلَيِه ال ِإىل نَ َفرٍّ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ِمن بَيِنُكم َسَبَق األَنباَء َوالُكتُبا  # )ن(أَمُر الرِجاِل إِلَيِه ال ِإىل نَ َفرِ 

 ُكتُبا أَنباَء َول  َسبَ َقل ِمن بَيِنُكم # نَ َفرِن  ِإىل ال هِ  ِل ِإيَل  أَمُر لرِجا التقطيع 
 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز

 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  عيالتتفال
 البسيط البحر



 

٤٢ 
 

 أَملى َعَليِه اهلو ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعت # يَداُه َترجتَِالِن املاَء َوالَلَهبا . ٢٦

يَداُه َترجتَِالِن املاَء َوالَلَهبا"    أَملى َعَليِه اهلو ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعت #البيت املكتوب هو "
با"  َواْل هلََ طق " أَملى َعَلي ِه اهلو ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعت # يََداُه َتر جتَِالِن املاَء  وهو ين

/وه الرمز:  يكايف  ما  #    ٥|///٥///٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥ذا 
فَاعِ ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥// "ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت  على  وتدل  ُلْن  ، 

ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط،  
 لبسيط. من حبر اولذلك أن البيت 

 
 . ِإذا رَأَيَت اهلو ى يف أُمَّةٍّ َحَكماً # فَِاحُكم ُهناِلَك َأنَّ الَعقَل َقد َذَهبا ٢٧

 يَداُه َترجتَِالِن املاَء َوالَلَهبا  # ِانَدفَ َعت و ى َواحلِقُد فَ أَملى َعَليِه اهل البيت
الكتابة  

 العروضية
 َترجتَِالِن املاَء َواْلَلَهبا اُه دَ يَ  # أَملى َعَليِه اهلو ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعت 

ِن املاَء   جتَِال يَداُه َتر  # َدفَ َعت  َوحلِقُد َفن  ِهلهو  أَملى َعَلي  التقطيع 
 َوال

 با هلََ 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥///٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ْفِعُلنْ ت َ مُ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 فَِاحُكم ُهناِلَك َأنَّ الَعقَل َقد َذَهبا #  أُمَّةٍّ َحَكماً ِإذا رَأَيَت اهلَوى يف البيت
الكتابة  

 العروضية
 ناِلَك أَْنَن الَعقل َقد َذَهباُكم هُ فَِاح # أمُْمَِة)ن( َحَكَم)ن( ِإذا رَأَيَت اهلَوى يف 

 باهَ ذَ  نَلَعقل َقد  ِلَكَأنْ  َفحُكمُهنا # َحَكَمن يف أمُْمَِت  تَلَهوى ِإذا رََأي التقطيع 
 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز



 

٤٣ 
 

م ُهناِلَك َأنَّ الَعقَل َقد ِإذا رَأَيَت اهلو ى يف أُمَّةٍّ َحَكماً # فَِاحكُ البيت املكتوب هو "
أمُْمَِة)ن( َحَكَم)ن( # فَِاحُكم ُهناِلَك أَْنَن  ِإذا رََأي َت اهلو ى يف  َذَهبا" وهو ينطق "  

َقد   //الَعقل  الرمز:  يكايف  ما  وهذا  #    ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥َذَهبا" 
ْن ُمْستَ ْفِعُلْن ، وتدل على التفعالت "ُمتَ ْفِعُلْن فَاِعلُ ٥///| ٥//٥/٥|/٥///| ٥//٥/٥/

ُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك  َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفعِ َفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 بسيط. أن البيت من حبر ال

 
 # َبل كاَن ابِطُلها فيُكم هو الَعَجبا . قالوا احِلمايَُة زاَلت قُلُت ال َعَجب  ٢٨

 

 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  نْ ْفِعلُ ُمْست َ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط البحر

 َبل كاَن ابِطُلها فيُكم هو الَعَجبا # قالوا احِلمايَُة زاَلت قُلُت ال َعَجب   البيت
الكتابة  
العروضي

 ة

 هو الَعَجبا َبل كاَن ابِطُلها فيُكم # )ن( َعَجبُ  زاَلت قُلُت القالوا احِلمايَةُ 

َلت قُلُت   يَُةزا  قالُلِحما التقطيع 
 ال

َبل كاَن   # َعَجنُب 
 اب

فيُكم هو  ِطُلها
 ال

 َعَجبا

// ٥/٥/ الرموز
٥ 

٥/٥/ ///٥ //
٥ 

٥/٥/ # ///٥ //
٥ 

٥/٥/ ///٥ //
٥ 

٥/// 

التفعيال
 ت 

 َفِعُلنْ  نْ ُمْستَ ْفِعلُ  فِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  عُلنْ ُمْستَ فْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعلنْ 

 البسيط البحر



 

٤٤ 
 

البيت املكتوب هو "قالوا احِلمايَُة زاَلت قُلُت ال َعَجب  # َبل كاَن ابِطُلها فيُكم هو  
ُقل ُت ال َعَجنُب # َبل كاَن اب ِطُلها فيُكم وهو ينطق "قالوا ال مِحايَُة زاَلت    الَعَجبا"

/ الرمز:  يكايف  ما  وهذا  َعَجبا"  ال  #    ٥/// ٥|//٥/٥/٥//|/٥|//٥/٥/٥هو 
َفِعُلنْ   ٬٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ "ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت  على   وتدل 

ُمْستَ ْفِعُلْن    ُمْستَ ْفِعُلنْ   # َفعِ َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  و َفِعُلْن  حبر ُلْن"  على  يدل  الوزن  هذا 
 البسيط، ولذلك أن البيت من حبر البسيط.

 
 
 ِكنانَُة اَلَلِ َحزماً يَقَطُع الَذنَبا   # احِلمايَِة َمقطوع  َفال َعِدَمترَأُس . ٢٩ 

ِكنانَُة اَلَلِ َحزماً يَقَطُع الَذنَبا"    #  رَأُس احِلمايَِة َمقطوع  َفال َعِدَمت "هو  يت املكتوب  لبا 
"  ِكنانَُة ال َلِه َحزَمن يَقَطُع ال َذنَبا#    َمق طوُعن َفال َعِدَمت  رَأُس احِلما يَةِ ينطق "هو  و 

الرمز:   يكايف  ما  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/وهذا 
ُمْستَ ْفِعُلْن    وتدل على التفعالت "ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلنْ   ،٥|///٥// ٥/٥|/٥|///٥//٥//

البسيط، ولذلك أن " وهذا الوزن يدل على حبر  نْ َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعلُ 
 .البيت من حبر البسيط

 ِكنانَُة اَلَلِ َحزماً يَقَطُع الَذنَبا  # َعِدَمت رَأُس احِلمايَِة َمقطوع  َفال  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َذنَبا يَقَطُع ال  )ن (َحزمَ  ِكنانَُة اَللَِ  # َفال َعِدَمت  )ن(طوعُ رَأُس احِلمايَِة َمق

 َذنَبا  ل َمن يَقطَعُ  َلِه َحز  لتُ ِكنان َ  # َعِدَمت  طوُعن َفال يَِة َمق لِحمارَأسُ  التقطيع 
 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز

 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  نْ لُ َفعِ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط البحر



 

٤٥ 
 

 ِخها َضَراب أبَِيِّ َسيفٍّ َعلى ايفو   # أَلوَن أَلِنيب يَوَم َجنَدهَلاَتس و لَ . ۳٠

املكتوب   يَوَم جَ و لَ "هو  البيت  أَلِنيب  َعلى ايفوِخها َضَراب  #  نَدهَلا َتسأَلوَن  َسيفٍّ  "  أبَِيِّ 
" وهذا ِخها َضَراب أِبَْيِي َسي ِفْن َعلى ايفو #    َدهَلاَن أَِلن يب يَوَم َجن  و َتسأَلو لَ ينطق "هو  و 

الرمز:   يكايف  #   ٥|///٥//٥/٥|/٥|/// ٥//٥/٥/ما 
َفِعُلنْ   ،٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥// "ُمْستَ ْفِعُلْن  التفعالت  على   وتدل 

  البسيط،على حبر    َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن" وهذا الوزن يدلُمْستَ ْفِعُلْن  
  .البسيطر ولذلك أن البيت من حب

 أبَِيِّ َسيفٍّ َعلى ايفوِخها َضَراب  # َتسأَلوَن أَلِنيب يَوَم َجنَدهَلا و لَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َعلى ايفوِخها َضَراب  )نْ (فِ أِبَْيِي َسي  # َدهَلا نلِنيب يَوَم جَ َلوَتسأَلوَن أَ 

يب يَوَم  َن أَِلن َتسأَلوو لَ  التقطيع 
 َجن

َدهَلا
  

 نْ فِ  أِبَْيِي َسي  #
 َعلى 

 َضَراب  ايفوِخها 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ْفِعُلنْ ت َ ُمسْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٤٦ 
 

 

 أَم اِبلَّذي َهزَّ يَوَم احلَرِب خُمَتِضبا # َجرَّ يَوَم الِسلِم ُمتَِّشحاً  َأاب الَّذي. ۳۱

املكتوب   ا"هو  البيت  يَوَم  َجرَّ  الَّذي  ُمتَِّشحاً َأاب  احلَرِب   #   لِسلِم  يَوَم  َهزَّ  اِبلَِّذي  أَم 
أَم اِبْلَلِذي َهْزَز يَوَم  #  َأاب اْلَلذي َجْرَر يَوَم الِسلِم ُمْت َتِشَح)ن(  ينطق "هو  " و خُمَتِضبا

َتِضبا ُمخ  الرمز:احلَرِب  يكايف  ما  وهذا   "  //٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥   #
اوتدل    ،٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/ "ُمتَ فْ على  فَاِعُلْن  لتفعالت  ِعُلْن 

الوزن  ُمْستَ ْفِعُلْن   وهذا  َفِعُلْن"  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # حبر َفِعُلْن  على  يدل 
 .البسيطولذلك أن البيت من حبر  البسيط،

 َراب . أَم اِبلَتكاُتِف َحوَل احَلقِّ يف بَ َلدٍّ # ِمن أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلَ ۳٢

 أَم اِبلَِّذي َهزَّ يَوَم احلَرِب خُمَتِضبا # اً وَم الِسلِم ُمتَِّشحَأاب الَّذي َجرَّ يَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َتِضباَلِذي َهْزَز يَوَم احلَرِب خمُ أَم اِبلْ  # َتِشَح)ن( َلذي َجْرَر يَوَم الِسلِم ُمت ْ َأاب الْ 

َجْرَر    ْلَلذي أَب التقطيع 
 يَو 

لِسلِم  مَ 
 ُمت 

لَحرِب  مَ   يَو َهْززَ  ي ذِ ْللَ أَم بِ  # َتِشَحن 
 ُمخ

 َتِضبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ْستَ ْفِعُلنْ مُ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 ِمن أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلََراب # اِبلَتكاُتِف َحوَل احَلقِّ يف بَ َلدٍّ أَم  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َرابِمن أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلَ  # ُتِف َحوَل احلَْقِق يف بَ َلِد)ن(اأَم اِبلَتك

ُتِف   أَم اِبلَتكا  التقطيع 
 َحو 

 َحَراب  للَويَل وَ دِ  يُنا َن  ربَعي أَ  ِمن # بَ َلِدن لَحْقِق يف لَ 



 

٤٧ 
 

املكتوب   ااِبلَتكاتُ أَم  "هو  البيت  َحوَل  بَ َلدٍّ ِف  يف  الَويَل   #  حَلقِّ  يُنادي  أَربَعنَي  ِمن 
ِمن أَربَعي َن يُنا دي  #  )ن(  أَم اِبلَتكا ُتِف َحوَل احلَْقِق يف بَ َلدِ   ينطق "هو  " و َواحلََراب

َحَراب َوال  الرمز:الَويَل  يكايف  ما  وهذا   "  /٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥// ٥/٥   #
عل   ،٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥/ التفعالوتدل  َفِعُلْن ى  "ُمْستَ ْفِعُلْن  ت 

الوزن  ُمْستَ ْفِعُلْن   وهذا  َفِعُلْن"  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # حبر َفِعُلْن  على  يدل 
 .البسيطولذلك أن البيت من حبر  البسيط،

 
 با َحديداً كاَن َبل َخشَ لَيَس الَصليُب  # لُقدِس َخلِّ الَسيَف انِحَيةً اي فاِتَح ا. ۳۳

لَيَس الَصليُب َحديداً كاَن    #  انِحَيةً  َخلِّ الَسيَف  اي فاِتَح الُقدسِ " هو  البيت املكتوب  
لَيَس الَصلي ُب    #   تاي فاِتَح ال ُقدِس َخْل ِل الَسيَف ان ِحيَ ينطق " هو  " و َبل َخَشبا

  ٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥/٥/  " وهذا ما يكايف الرمز:َحديَدْن كاَن َبل َخَشبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر

 لَيَس الَصليُب َحديداً كاَن بَل َخَشبا # اي فاِتَح الُقدِس َخلِّ الَسيَف انِحَيةً  البيت
الكتابة  

 العروضية
 كاَن َبل َخَشبا   )نْ (ُب َحديدَ لَيَس الَصلي # ِحَيَة)ن( لَسيَف اندِس َخْلِل ااي فاِتَح القُ 

ُقدِس  لاي فاحِتَ  التقطيع 
 َخل

ُب  لَصلي لَيسَ  # َت ِحيَ  لَسيَف انلِ 
 َحدي

َدن كاَن  
 َبل

 َخَشبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٤٨ 
 

/ التف  ، ٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥#  على  "ُمْستَ فْ وتدل  فَاِعُلْن  عالت  ِعُلْن 
عل ُمْستَ ْفِعُلْن   يدل  الوزن  وهذا  َفِعُلْن"  ُمْستَ ْفِعُلْن  َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   # حبر َفِعُلْن  ى 

 .البسيط ولذلك أن البيت من حبر البسيط،
 

 لُقطُباوََكيَف جاَوَز يف ُسلطانِِه ا # ِإىل أَيَن اِنتَ َهت يَُدهُ َت ِإذا َنظَر . ۳٤

" جاَوَز يف ُسلطانِِه الُقطُبايَف وَكَ  #  ِإذا َنظَرَت ِإىل أَيَن اِنتَ َهت يَُدهُ "هو البيت املكتوب 
"  باوَكيَف جاَوَز يف ُسل طَانِِه ال ُقطُ #  رَت ِإىل أَيَن اِنتَ َهت يَُدهو  ِإذا َنظَ   ينطق "هو  و 

الرمز: يكايف  ما  #    ٥|///٥//٥/٥/| ٥|///٥//٥//  وهذا 
َفِعُلْن    ،٥|///٥// ٥/٥/| ٥|///٥//٥// "ُمتَ ْفِعُلْن  التفعالت  على    ُمْستَ ْفِعُلنْ وتدل 

ولذلك أن    البسيط، َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر    ُمْستَ ْفِعُلنْ َفِعُلْن # ُمتَ ْفِعُلْن فَاُلْن  
 .البسيطالبيت من حبر 

 

 وََكيَف جاَوَز يف ُسلطانِِه الُقطُبا # ِإذا َنظَرَت ِإىل أَيَن اِنتَ َهت يَُدهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ُقطُباوَكيَف جاَوَز يف ُسلطَانِِه ال # نتَ َهت يَُدُه)و( ِإذا َنظَرَت ِإىل أَيَن اِ 

َت  ِإذا َنظَر التقطيع 
 ِإىل 

ُسل  َوَزيف  وَكيَف جا  # هو يَدُ  نتَ َهت أَينَ 
 لاهنِِ طَ 

 ُقطُبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  # نْ لُ َفعِ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٤٩ 
 

 َوَأنَّ لِلَحقِّ ال لِلُقوَِّة الَغَلبا # َأنَّ َوراَء الَضعِف َمقِدَرةً  َعِلمتَ . ۳٥

الَغَلباَوَأنَّ لِلَحقِّ ال لِلُقوَّ   #  َعِلمَت َأنَّ َوراَء الَضعِف َمقِدَرةً "هو  البيت املكتوب      "ِة 
" لِلُقْوَوِة ال َغَلباَوأَْنَن ِلل َحْقِق ال  #  َتن  َأْن َن َوراَء الَضعِف َمق ِدرَ َعِلمَت  "  ينطقهو  و 

ما ال  وهذا  #    ٥|///٥//٥/٥/| ٥|///٥//٥//  :رمزيكايف 
التفعالت   ،٥|///٥//٥/٥|/٥//٥|/٥//٥// َفِعُلْن   وتدل على  ُمْستَ ْفِعُلْن "ُمتَ ْفِعُلْن 

َفِعُلْن" وهذا الوزن يدل على حبر  ُمتَ ْفِعلُ   َفِعُلْن # ولذلك   البسيط،ْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن 
 . البسيطأن البيت من حبر 

 
ا ربى ملن ات الوزن العروضي يف شعر "أعدت الراحة الكلثاين: تغيري بحث املب. 

 تعبا" ألمحد شوقي 
وحتليلهاوبعد   تغريات    البياانت  هناك  أن  الباحثة  وجدت  األوزان  الشعر 

 ة الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي، كما يلي: العروضية يف شعر "أعدت الراح
 

  لِلَحقِّ ال لِلُقوَِّة الَغَلبانَّ َوأَ  # َعِلمَت َأنَّ َوراَء الَضعِف َمقِدَرةً  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َغَلبا لِلُقْوَوِة الَوأَْنَن لِلَحْقِق ال  # ِدَرَة)ن( َعِلمَت أَْنَن َوراَء الَضعِف َمق

َء الَضعِف  َن َورا  َعِلمَت َأن التقطيع 
 َمق 

َحْقِق  َوأَْنَن ِلل  # نتَ ِدرَ 
 ال

 َغَلبا لِلُقْوَوِة ال

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ # ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  نْ ِعلُ فَا ُمتَ ْفِعُلنْ  # َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

 البسيط البحر



 

٥٠ 
 

 ن تَِعبا # َوفاَز اِبحَلقِّ َمن ََيلُُه طََلب ُة الُكبى ِلمَ أُِعدَِّت الراحَ .  ۱  

اخل  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  واخلامسة  والرابعة  األول  أي  فالتفعلة  نب 
ِعُلْن( و)فاعلن(  حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ فْ 

 فتصبح )فعلن(. 
 
 ُشب بطَِة القُ بانَ َتها # َحىّت جَتُرَّ ُذيُوَل الغِ صُر ِمن ُكلِّ لُ . َوما َقَضت مِ ٢

 َوفاَز اِبحَلقِّ َمن ََيلُُه طََلب  أُِعدَِّت الراَحُة الُكبى ِلَمن تَِعبا  البيت
الكتابة  

 العروضية 
 ب)ا(لَ طَ  )و(ََيلُهُ   مل َوفاَز اِبحلَْقِق َمن تَِعباأُِعْدَدِت الرَاَحُة اْلُكبَى ِلَمن  

 ل َوفاَز بِ  تَِعبا ُكبَى ِلَمن  لْ تُ رَاحَ  ل أُِعْدَدتِ  التقطيع 
 

َحْقِق 
 َمن 

 طََلبا  و ََيهلُ مل  

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز 
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف ال التغيريات

 مفرد
 اخلنب

زحاف ال - -
 مفرد
 اخلنب

زحاف ال
 مفرد
 اخلنب

زحاف ال - -
 مفرد
 اخلنب

 ِة الُقُشبالِغبطَ وَل اَحىّت جَتُرَّ ُذيُ  َوما َقَضت ِمصُر ِمن ُكلِّ لُبانَ َتها  البيت
الكتابة  

 العروضية
 حْتىَت جَتُْرَ ُذيوَل الِغبطَِة الُقُشبا َوما َقَضت ِمصُر ِمن ُكْلِل لُبانَ َتها 

َوما  يع التقط
 َقَضت 

ِمصُر  
 ِمن 

حْتىَت  نَ َتها  ُكْلِل لُبا
 جَتُْر 

 ُقُشبا ل تِ لَلِغبطَ  َرُذيو 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥///٥ ///٥ /٥///٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْسَتِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْسَتِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت



 

٥١ 
 

األول والس   فالتفعلة  أي والرابعة  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  ادسة 
ح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصب
أي    الزحاف املفرد الطيفتصبح )فعلن(. والتفعلة الثالثة واخلامسة قد دخل عليهما   

 ( فتصبح )ُمْسَتِعُلْن(.ِعُلنْ فْ ُمْست َ ضرب، )يف العروض وال حذف الرابع الساكن
 
 طََراب طائِرٍّ و يف اأَلمِر ما فيِه ِمن ِجدٍّ َفال َتِقُفوا # ِمن واِقعٍّ َجَزعاً أَ . ۳

أي   اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  الرابعة  حذف  فالتفعلة 
 فاعلن( فتصبح )فعلن(. الثاين الساكن يف العروض والضرب، )

 
 

زحاف لا التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 الطي

زحاف ال
 مفرد
 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 الطي

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 طائِرٍّ طََراب و ِمن واِقعٍّ َجَزعاً أَ  يف اأَلمِر ما فيِه ِمن ِجدٍّ َفال َتِقفوا البيت
الكتابة  

 العروضية
 طائِرِن طََراب و أَ  ( ن)َجزَعَ  (ن)ِمن واِقعِ  ِدن َفال َتِقفوامِر ما فيِه ِمن ِجدْ ْْلَ فِ 

ِجْدِدن   فيِه ِمن مِر ماْْلَ فِ  التقطيع 
 َفال 

ِمن   َتِقفوا 
 ِعن واقِ 

 طََراب  طائِرِن  و أَ  َجَزعن 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ِعُلنْ ُمْستَ فْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - - - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب



 

٥٢ 
 

 حُتَقُِّقُه # ِإذا حَتَريََّ فيها الَدمُع َوِاضطََراب و . ال تُثِبُت الِعنُي َشيئاً أَ ٤

دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي فالتفعلة الرابعة واخلامسة والسادسة والثامنة قد  
لضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  حذف الثاين الساكن يف العروض وا

 فتصبح )فعلن(.
 . َوالُصبُح يُظِلُم يف َعيَنيِك انِصُعُه # ِإذا َسَدلَت َعَليَك الَشكَّ َوالرِيَبا٥

 ِإذا حَتَريََّ فيها الَدمُع َوِاضطََراب حُتَقُِّقهُ و نُي َشيئاً أَ ُت العَ ال تُثبِ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 )و(حُتَْقِقُقهُ و أَ  )ن (لَعنُي َشيئَ ال تُثِبُت 

 
 ِإذا حَتَْيرَيَ فيها الَدمُع َوِاضطََراب

َعنُي  ل ال تُثِبتُ  التقطيع 
 َشي

 طََراب  ض ُعوَ هلَدم  يَ َر يف ِإذا حَتَيْ  هو ققُ  حُتَق و أَ  نئَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  تَ ْفِعُلنْ مُ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف  ال - - - التغيريات

 فردامل
 اخلنب 

زحاف  ال
 فردامل

 اخلنب 

زحاف  ال
 فردامل

 اخلنب 

زحاف  ال -
 فردامل

 اخلنب 

 ِإذا َسَدلَت َعَليَك الَشكَّ َوالرِيَبا  هُ َوالُصبُح يُظِلُم يف َعيَنيِك انِصعُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َوالرِيَبا ِإذا َسَدلَت َعَليَك الَشْكك  )و(لُصبُح يُظِلُم يف َعيَنيِك انِصُعهُ وَ 

لُصبُح وَ  التقطيع 
 ُيظ
 

ِإذا  هو  ِصعُ  َعيَنيِك ان  ملُ يف 
 َسَدل

َت 
 َعَلي 

لَشْكك كَ 
 َوال

 رِيَبا 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز



 

٥٣ 
 

عليهما الزحاف املفرد اخلنب فالتفعلة األول والثانية والرابعة والسادسة والثامنة قد دخل  
( والضرب،  العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف  )ُمتَ ْفِعُلْن( أي  فتصبح  ُمْستَ ْفِعُلْن( 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 فَِاحُشَدنَّ رِماَح اخَلطِّ َوالُقُضباو . ِإذا طََلبَت َعظيماً فَِاصِبَنَّ َلُه # أَ ٦

يهما الزحاف املفرد اخلنب فالتفعلة األول والثانية والرابعة والسادسة والثامنة قد دخل عل 
والضرب،   العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف  )ُمتَ ْفِعُلْن( أي  فتصبح  )ُمْستَ ْفِعُلْن( 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.

 َفِعُلنْ  نْ ُمْستَ ْفِعلُ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف ال - التغيريات

 فردامل
 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 حُشَدنَّ رِماَح اخَلطِّ َوالُقُضباأَوفَا صِبَنَّ لَهُ ِإذا طََلبَت َعظيماً فَا البيت
الكتابة  

 العروضية
 لُقُضباُشَدْنن رِماَح اخَلْطِط وَ وَفحْ أَ  )و(ِبَْنَن َلهُ صْ فَ  )ن(َلبَت َعظيمِإذا طَ 

ِإذا  التقطيع 
 طََلب 

َت 
 َعظي 

َمن 
 ِبَن صْ فَ 

َحلَخْطِط  َن رِما  حُشَدنْ أَوفَ  و  َن هلَ 
 لوَ 

 ُقُضبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُلنْ َفعِ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب



 

٥٤ 
 

 

 ِت األُموِر َلُه # ِإنَّ الَصغائَِر لَيَست لِلُعال أُُهبا. َوال تُِعدَّ َصغريا٧

والرابعة والسادسة والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب األول والثانية  فالتفعلة  
)ُمتَ ْفِعُلْن(  فتصبح  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  والضرب،  العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف  أي 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 َحباُصحَبًة تُرضي َعواِقُبها # َكاحَلقِّ َوالَصِب يف أَمرٍّ ِإذا ِاصطَ  . َوَلن َترى٨

 َست لِلُعال أُُهباِإنَّ الَصغائَِر لَي َوال تُِعدَّ َصغرياِت األُموِر َلهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ِإْنن الَصغائَِر لَيَست لِلُعال أُُهبا )و(ِر َلهُ َوال تُِعْدَد َصغريَاِت األُمو 

َد  َوال تُِعدْ  التقطيع 
 َصغي

َست  ئَِر يَل  لَصغا ن ِإنْ  و  ِر هلَ   ْلُمو رَاتِ 
 لِلُعال 

 أُُهبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 َكاحَلقِّ َوالَصِب يف أَمرٍّ ِإذا ِاصَطَحبا َعواِقُبها  ين َترى ُصحَبًة تُرضَولَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َحباِإذا ِاصطَ  (ن)لَصِب يف أَمرِ َكلَحْقِق وَ  َعوا ِقُبها  يَوَلن َترى ُصحَبَة)ن( تُرض

َوَلن  التقطيع 
 َترى

َكلَحْقِق   ِقُبها َعوا يتُرض َت ُصحبَ 
 لوَ 

َصِب  
 يف 

أَمرِْن 
 صِإذَ 

 َطَحبا

 /٥///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز



 

٥٥ 
 

فالتفعلة األول والرابعة والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي حذف الثاين  
فتصبح  و)فاعلن(  )ُمتَ ْفِعُلْن(  فتصبح  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  والضرب،  العروض  يف  الساكن 

 لن(. )فع
 ِن فيما َجلَّ أَوَحَزابالَتعاوُ . ِإنَّ الرِجاَل ِإذا ما ُأجلُِئوا جَلَُئوا # ِإىل ٩

املفرد   الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثانية  فالتفعلة 
)ُمتَ ْفِعُلْن( )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح    اخلنب أي حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب،

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 
 

 نْ َفِعلُ  نْ ُمْستَ ْفِعلُ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف ال التغيريات

 فردامل
 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب

 َحَزاب و ِإىل الَتعاُوِن فيما َجلَّ أَ  ِإنَّ الرِجاَل ِإذا ما ُأجلِئوا جَلَئوا البيت
الكتابة  

 العروضية
 َحَزابو ل أَ َتعاُوِن فيما َجلْ ت ْ ِإىل  لرَِجاَل ِإذا ما ُأجلِئوا جَلَئواِإْنَن 

ما َجْلَل  ُوِن يف لَتعاِإىل  جَلَئوا ما ُأجلِئوا  َل ِإذا  لرَِجاِإْنَن  التقطيع 
 وأَ 

 َحَزاب 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  نْ ُمْستَ ْفِعلُ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 نباخل

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب



 

٥٦ 
 

 َوَأنَّ لَيَل ُسراها ُصبُحُه اِقرَتاب  # ِسَعة  ال َريَب َأنَّ ُخطا اآلماِل وا ۱٠

عليه دخل  قد  والثامنة  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثانية  الزحاف  فالتفعلة  املفرد  ما 
تَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( اخلنب أي حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمسْ 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 َعهداً َوَعقداً حِبَقٍّّ كاَن ُمغَتَصبا #  نَّ يف راَحيَت ِمصرٍّ َوصاِحِبهاَوأَ . ١١

 َوَأنَّ لَيَل ُسراها ُصبُحُه اِقرَتاب  ال َريَب َأنَّ ُخطا اآلماِل واِسَعة   بيتال
الكتابة  

 العروضية
 اِقرَتاب  (و )َوأَْنَن لَيَل ُسراها ُصبُحهُ  َن ُخطا آلماِل واِسَعُة)ن( نال َريَب أَ 

ال َريَب   التقطيع 
 َأن

َن  
ُخطا 

 ل

ها  َل ُسرا َوأَْنَن يَل  ُت ِسعَ  آماِل وا
 هو  حُ ُصب

 اِقرَتاب

 /٥///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
  ِعُلنْ فَ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  نْ َفِعلُ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 قداً حِبَقٍّّ كاَن ُمغَتَصباَوعَ َعهداً  َوَأنَّ يف راَحيَت ِمصرٍّ َوصاِحِبها  البيت
الكتابة  

 العروضية
كاَن    (ن)قِ حِبَقْ  ( ن)َوَعقدَ  (ن)َعهدَ  َوصاِحِبها  (ن)ِمصرِ  َوأَْنَن يف راَحيَت 

 ُمغَتَصبا
ِمصرِن  راَحيَت  َوأَْنَن يف  التقطيع 

 َوصا 
َعهَدن   ِحِبها 

 َوَعق 
َدن  
 حِبَقْ 

ِقن كاَن 
 ُمغ

 َتَصبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز



 

٥٧ 
 

األول   قفالتفعلة  والسادسة  حذف  والرابعة  أي  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  د 
لضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن( فتصبح الثاين الساكن يف العروض وا

 )فعلن(. 
 با اآلماِل َوالُرحَ  َوراَءها ُفَسحُ   #  اَلَلُ أَبواابً َلَعلَّ لَناَقد فَ تَّحَ . ۱٢

الفالت عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثانية  املفرد  فعلة  زحاف 
اخلنب أي حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 
 

 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف ال التغيريات

 فردامل
 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب

 َوراَءها ُفَسَح اآلماِل َوالُرُحبا لَنا   أَبواابً َلَعلَّ َقد فَ تََّح اَللَُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
َتَح َقد ف َ   لُرُحبا ِل وَ ماآْل َوراَءها ُفَسَح  َلَعْلَل لَنا (نْ )َلَلُ أَبوابَ ت ْ

َقد  التقطيع 
َتحَ   ل فَ ت ْ

 ُرُحبا  ل آماِل وَ  ل ُفَسحَ  َوراَءها   َلنالَ  وا َبْن َلَعل َلُه َأب 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ْستَ ْفِعُلنْ مُ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب



 

٥٨ 
 

 
 َومَل نُعاِلج َعلى ِمصراِعها اأَلَراب # اَلَلِ مَل نَدَفع َمناِكَبها َلوال يَدُ . ۱۳

وا  والرابعة  الثانية  املفرد  فالتفعلة  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  خلامسة 
لثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( اخلنب أي حذف ا

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 

 ُغِلباو ِسّياِن َمن َغَلَب اأَلاّيَم أَ  # ُم اهِلمَُّة الُكبى َجوائَِزهاال َتعدَ . ۱٤

الكتابة  
 العروضية

 َعلى ِمصراِعها اأَلَراب  َومَل نُعاِلج مَل نَدَفع َمنا ِكَبها َلَلِ َلوال يَُد 

 ِلج َومَل نُعا   ِكَبها  انَدَفع َمن َلِه مَل   لَلوال يَُد  التقطيع 
 َعلى 

 أََراب  لِمصراِعه 

 /٥///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

 زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 ُغِلباو ِسّياِن َمن َغَلَب اأَلاّيَم أَ  عَدُم اهِلمَُّة الُكبى َجوائَِزهاال تَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
َياِن َمن َغَلَب  لُكبى َجوائَِزهاال َتعَدُم هِلْمَمُة   ُغِلباو األَيْ َياَم أَ ِسي ْ

ُكبى  لتُ مِهْمَ  ل ال َتعَدمُ  التقطيع 
 َجوا

َياِن   ئَِزها ِسي ْ
 َمن 

 ُغِلبا و أَ أَيْ َياَم  ل َغَلبَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت



 

٥٩ 
 

املفر  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  الرابعة  أي حذف  فالتفعلة  اخلنب  د 
 )فعلن(. الثاين الساكن يف العروض والضرب، )فاعلن( فتصبح  

 
حِسننَي َهبا َهيهاَت يَذَهُب َسعيُ  # اِعَيهُ  َسعيٍّ َسَيجزي اَلَلُ سَ وَُكلُّ . ١٥

ُ
 امل

عليهما الزحاف املفرد اخلنب   فالتفعلة األول والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة قد دخل
)ُمتَ ْفِعُلْن( أي   فتصبح  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  والضرب،  العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 

 ًة أَم َسرَّ ُمنَقَلباَء عاِقبَ َأسا # َحىّت َيسَتبنَي َلُكم بِِم اأَلمرُ مَل يُ . ١٦

زحاف ال - - - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل
 خلنبا

حِسننَي َهبا  ساِعَيهُ وَُكلُّ َسعيٍّ َسَيجزي اَلَلُ   البيت
ُ
 َهيهاَت َيذَهُب َسعَي امل

الكتابة  
 العروضية 

حِسننَي َهبا َهيهاَت َيذَهُب َسعَي  َلَلُ ساِعَيُه)و(ُكْلُل َسعيِ)ن( َسَيجزي  َو 
ُ
 مل

ن  يِ  وَُكْلُل َسع التقطيع 
 َسَيج

َهيهاَت  هو  ِعيَ  َلَلُ سا زي  
 َيذ 

َهُب 
  َسعيُ 

حِسين 
ُ
 َن َهبا  مل

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز 
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 ردفامل

 اخلنب

 َسرَّ ُمنَقَلبا َأساَء عاِقَبًة أَم  َلُكممَل ُيبِِم اأَلمَر َحىّت َيسَتبنَي  البيت



 

٦٠ 
 

والسادسة والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي لرابعة واخلامسة  فالتفعلة ا
حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  

 فتصبح )فعلن(.
 

 َجَلبا و وُر أَ ِإاّل الَّذي َدَفَع الُدستُ  # وَن َخرَدَلةً َوال تُعطُ َجليالً  نِلُتم. ١٧

الكتابة  
 العروضية

 َأساَء عاِقَبَةن أَم َسْرَر ُمنَقَلبا مَل ُيبِِم اأَلمَر َحْتىَت َيسَتبنَي َلُكم

أَمَر  ل مَل ُيبِمِ  التقطيع 
 َحتْ 

 قَ َلبا أَم َسرَّ ُمن   َت ِقبَ  َأساَء عا  َلُكمَن  َتى َيسَتيب

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - - - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 َجَلباو ِإاّل الَّذي َدَفَع الُدستوُر أَ  َوال تُعطوَن َخرَدلَةً نِلُتم َجليالً  لبيتا
الكتابة  

 العروضية
 َجَلباو ُدستوُر أَ إِْلَل اْلَلِذي َدَفَع ال ( ن)َدَلةَ َوال تُعطوَن َخر  (ن)لُتم َجليلَ نِ 

تُعطوَن  َلن َوال  نِلُتم َجلي التقطيع 
 َخر

 باَجلَ  و ُدستوُر أَ  ل عَ َدف َ  ْلَلِذي إِْللَ  َت َدلَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - - - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب



 

٦١ 
 

فالتفعلة الرابعة والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي حذف الثاين الساكن 
 يف العروض والضرب، )فاعلن( فتصبح )فعلن(.

 
 ثِلها َنَصبا تَلقى رُكاُب الُسرى ِمن مِ  # َدت َعَقبات  َغرُي َهيَِّنةٍّ مَتَهَّ . ١٨

والثا واألول  أي  فالتفعلة  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والرابعة  نية 
حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  

 فتصبح )فعلن(.
 

 رى ِمن ِمثِلها َنَصبا ُب السُّ تَلقى رُكا َهيَِّنةٍّ مَتَهََّدت َعَقبات  َغرُي  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ُسرى ِمن ِمثِلها َنَصبا سْ تَلقى رُكاُب  ( ن) ِيَنةِ َغرُي َهيْ  (نْ )تُ مَتَْهَهَدت َعَقبا

ُتْن َغرُي  َعَقبا مَتَْهَهَدت  التقطيع 
 َهي

ُب  كاتَلقى ُر  ِت يِنَ 
 ُسرى سْ 

 َنَصبا ِمن ِمثِلها 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف ال التغيريات

 فردامل
 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب



 

٦٢ 
 

 ُمنَتَخبا عُب يف َموِقِف الَفصِل ِإاّل الشَّ  # ت  ال يَُذلُِّلهاَوأَقبَ َلت َعَقبا. ۱٩

ا الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والرابعة  والثانية  واألول  أي  فالتفعلة  اخلنب  ملفرد 
حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  

 فتصبح )فعلن(.
 

 با َوثَ و ِك أَ # ِإذا مَتَهََّل َفوَق الَشو  . َلُه َغداً رَأيُُه فيها َوِحكَمُتهُ ٢٠

الكتابة  
 العروضية

 بايف َموِقِف الَفصِل إِْلاَل الَشعُب ُمنَتخَ  ال يَُذ ْلِلُلها (نْ )اتُ َوأَقبَ َلت َعَقب

ُتن ال يَُذ   َعَقبا َوأَقبَ َلت   التقطيع 
 لْ 

َفصِل   ل يف َموِقفِ  لُِلها
 ِإل 

لَشعُب لَ 
 ُمن 

 خَتَبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 ُلنْ َفعِ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ْستَ ْفِعُلنْ مُ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب

 َوثَبا و الَشوِك أَ  ِإذا مَتَهََّل َفوقَ  َلُه َغداً رَأيُُه فيها َوِحكَمُتهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َوثَباو َهَل َفوَق الَشوِك أَ ِإذا مَتَهْ  َمُتُه)و( فيها َوِحكْ  (و) رَأيُهُ   (نْ )َلُه َغدَ 

فيها   هو  رَأيُ  َلُه َغَدنْ  التقطيع 
 َوِحك

َق الَشوِك    وَهَل فَ  مَتَهْ ِإذا  هو  َمتُ 
 أَو

 َوثَبا 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ ////٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمَتِعُلنْ  التفعيالت



 

٦٣ 
 

األ املفرد فالتفعلة  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  ول 
اخلنب أي حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( 

األول قد والتفعلة  )فعلن(.  فتصبح  عليها     و)فاعلن(  الطيدخل  املفرد  أي   الزحاف 
 ( فتصبح )ُمْسَتِعُلْن(.ِعُلنْ فْ ُمْست َ رب، )العروض والض حذف الرابع الساكن يف

 
 َكم َصعََّب الَيوُم ِمن َسهلٍّ مَهَمَت ِبِه # َوَسهََّل الَغُد يف اأَلشياِء ما َصُعبا . ۲۱

نب أي والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلالرابعة واخلامسة والسادسة  فالتفعلة  
حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  

 فتصبح )فعلن(.

زحاف ال التغيريات
 فردامل

  اخلنب
 والطي

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

  الَغُد يف اأَلشياِء ما َصُعبا َوَسهَّلَ  َكم َصعََّب الَيوُم ِمن َسهلٍّ مَهَمَت ِبهِ  البيت
الكتابة  

 العروضية
َت  مَهَم (ن)وُم ِمن َسهلِ َكم َصْعَعَب اليَ 

 ِبِه)ي( 
 شياِء ما َصُعبا َوَسْهَهَل الَغُد يف األَ 

َكم  التقطيع 
 ل َصْعَعبَ 

 َسهِلن يَوُم ِمن 
 مَهَم

َت 
 هِبِي

 َصُعبا  َأشياِء ما   ل َغُد فِ  لَوَسْهَهلَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - - - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب



 

٦٤ 
 

 
 وا الَشدَق ِمن َتعريِفها َعَجباؤُ ال مَتلَ  # اجلُهو َد َوَخلُوها ُمَنكََّرةً  وامُّ ضُ . ٢٢

والثال  والثانية  أي فالتفعلة  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والرابعة  ثة 
حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  

 فتصبح )فعلن(.
 َمن ماَت أَوحُتصوَن ما ُسِلبا حُتصونَ  # دائَِرة   ى اهلَيجاءِ ى َوَرحَ لَوغَ َأيف ا. ٢۳

 ال مَتَلئوا الَشدَق ِمن َتعريِفها َعَجبا َد َوَخلُوها ُمَنكََّرةً هو َضّموا اجلُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َلئوا الَشدَق ِمن َتعريِفها َعَجباال متَ  )ن(َد َوَخلُوها ُمَنْكَكَرةَ هو َضْمُموا اجلُ 

َضْمُموا   التقطيع 
 هو  اجلُ 

َد 
 َوَخل 

ُوها 
 ُمَنك

َشدَق     لال مَتَلئُ  ن تَ َكرَ 
 ِمن 

 َعَجبا َتعريِفها 

 ///٥ /٥/٥/٥//٥ /٥//٥ /٥///٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ْفِعُلنْ ُمْست َ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب

 حُتصوَن ما ُسِلبا و حُتصوَن َمن ماَت أَ  ى َوَرحى اهلَيجاِء دائَِرة  َأيف الَوغ البيت
الكتابة  

 العروضية
 حُتصوَن ما ُسِلبا و حُتصوَن َمن ماَت أَ  )ن(َأيف الَوغى َوَرحى اهلَيجاِء دائَِرةُ 

َأيف  التقطيع 
 الَوغى 

حُتصوَن  نتُ ئِرَ  اهلَيجاِءدا ى َوَرح
 َمن 

ماَت 
 وأَ 

حُتصوَن 
 ما 

 ُسِلبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ رموزال
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت



 

٦٥ 
 

األول والثانية والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي حذف الثاين فالتفعلة  
فتصبح   )ُمْستَ ْفِعُلْن(  والضرب،  العروض  يف  فتصبح الساكن  و)فاعلن(  )ُمتَ ْفِعُلْن( 

 )فعلن(. 
 

 يَداً تُ َؤلُِّفها ُدرّاً َوخَمَشَلبا  #  ِإنَّ َلهُ   لِلتاريخِ َخّلوا اأَلكاليلَ . ٢٤

فالتفعلة الرابعة واخلامسة والسادسة والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي 
حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  

 فتصبح )فعلن(.
 
 

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - - - -
 فردامل

 اخلنب

 يَداً تُ َؤلُِّفها ُدرّاً َوخَمَشَلبا كاليَل لِلتاريِخ ِإنَّ لَهُ َخّلوا األَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َشَلبايََدْن تُ َؤلِلُفها ُدْرَرن َوخمَ  لِلتاريِخ ِإْنَن َلهُ كاليَل َخْللوا األَ 

يََدْن   و  َن هلَ  اترخِيِإنْ  ِلل ليلَ  َْلكاَخْللُ  التقطيع 
 تُ َؤل

ُدْرَرن    لُِفها
 َوَمخ

 َشَلبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُلنْ عِ ُمْستَ فْ  التفعيالت

زحاف ال - - - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 ردفامل

 اخلنب



 

٦٦ 
 

 نباَء َوالُكتُبا ِمن بَيِنُكم َسَبَق األَ  لرِجاِل إِلَيِه ال ِإىل نَ َفرٍّ#أَمُر ا. ٢٥

الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب فالتفعلة  
( والضرب،  العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف  )ُمتَ ْفِعُلْن( أي  فتصبح  ُمْستَ ْفِعُلْن( 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
 

 َهبا اللَّ يَداُه َترجتَِالِن املاَء وَ  # اهلو ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعتملى َعَليِه أَ . ٢٦

 األَنباَء َوالُكتُبا ِمن بَيِنُكم َسَبَق   أَمُر الرِجاِل إِلَيِه ال ِإىل نَ َفرٍّ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َء َوالُكتُبا ِمن بَيِنُكم َسَبَق األَنبا )ن(أَمُر الرِجاِل إِلَيِه ال ِإىل نَ َفرِ 

ِه ال  ِل ِإيَل  لرِجاأَمُر  التقطيع 
 ِإىل 

 ُكتُبا ل أَنباَء وَ  لَسبَ قَ  بَيِنُكم ِمن نَ َفرِن

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 يَداُه َترجتَِالِن املاَء َوالَلَهبا  ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعت و  أَملى َعَليِه اهل البيت
الكتابة  

 العروضية
 َلَهبا َء َوالْ يََداُه َترجتَِالِن املا ى َواحلِقُد فَِانَدفَ َعت و  ِه اهلملى َعَليأَ 

هو ل هِ  أَملى َعَلي  التقطيع 
 ى

ِن املاَء   جتَِال يَداُه َتر  َدفَ َعت  ن َواحلِقُد فَ 
 َوال

 هَلَبا 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥///٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز



 

٦٧ 
 

حذف   أي  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  واخلامسة  الرابعة  فالتفعلة 
فتصبح يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(    الثاين الساكن

 )فعلن(. 
 حُكم ُهناِلَك َأنَّ الَعقَل َقد َذَهبا فَا # َكماً ى يف أُمَّةٍّ حَ و ِإذا رَأَيَت اهل . ٢٧

والرابعة األول  علي  فالتفعلة  دخل  قد  والثامنة  أي والسادسة  اخلنب  املفرد  الزحاف  هما 
ْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  )مُ حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب،  

 فتصبح )فعلن(.
 
 

 َفِعُلنْ  ْفِعُلنْ ُمْست َ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  نْ ُمْستَ ْفِعلُ  التفعيالت
زحاف ال - - - التغيريات

 فردامل
 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

 فَِاحُكم ُهناِلَك َأنَّ الَعقَل َقد َذَهبا ى يف أُمَّةٍّ َحَكماً و ِإذا رَأَيَت اهل البيت
الكتابة  

 العروضية
 ُكم ُهناِلَك أَْنَن الَعقل َقد َذَهباحْ فَ  ى يف أمُْمَِة)ن( َحَكَم)ن( و َت اهلِإذا رَأَي

َت  ِإذا رََأي التقطيع 
 ى و اهل

 َذَهبا لَعقلَقد نَ  ِلَكَأنْ  ُكمُهناحْ فَ  َحَكَمن ِت يف أممَْ 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُلنْ ُمْستَ ْفعِ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  لتفعيالتا

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب



 

٦٨ 
 

 الَعَجباهو َبل كاَن ابِطُلها فيُكم  # قُلُت ال َعَجب   ،مايَُة زاَلتقالوا احلِ . ٢٨

قد دخل عليها الزحاف املفرد القبض أي حذف اخلامس الساكن يف   فالتفعلة األول
السادسة والثامنة قد  و   الثانية والرابعة)ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمْستَ ْفُلْن(. فالتفعلة  العروض،  

والضرب،  العروض  يف  الساكن  الثاين  أي حذف  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل 
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن( فتصبح )فعلن(

 الَذنَباِكنانَُة اَلَلِ َحزماً يَقَطُع   # تاحِلمايَِة َمقطوع  َفال َعِدمَ رَأُس . ٢٩

الكتابة  
 العروضية

 َعَجباَبل كاَن ابِطُلها فيُكم هو ال  )ن(َعَجبُ   ُت القالوا احِلمايَُة زاَلت قُل 

َلت قُلُت   زا  يَةُ  لِحماقالُ  التقطيع 
 ال

َبل كاَن   َعَجنُب 
 اب

فيُكم هو  ِطُلها
 ل

 َعَجبا

/ // ٥// /٥/٥/٥ //٥// /٥/٥/٥ الرموز
٥ 

/٥//٥/٥  ٥//٥/٥/ ///٥  ٥/// 

 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فِعُلنْ  ِعُلنْ ُمْستَ فْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفُلنْ  التفعيالت
زحاف ال التغيريات

 فردامل
 قبضال

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل
 قبضال

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل
 خلنبا

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 ِكنانَُة اَلَلِ َحزماً يَقَطُع الَذنَبا   َمقطوع  َفال َعِدَمت رَأُس احِلمايَةِ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َذنَبا يَقَطُع ال  )ن ( َحزمَ ِكنانَُة اَللَِ  َفال َعِدَمت  )ن(طوعُ رَأُس احِلمايَِة َمق

َمن  َلِه َحز  لتُ ِكنان َ  َعِدَمت  طوُعن َفال قيَِة مَ  حِلما  رَأسُ  التقطيع 
 ل يَقطَعُ 

 َذنَبا 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ موزالر 
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت



 

٦٩ 
 

املفرد   الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثانية  فالتفعلة 
اخلنب أي حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( 

 لن( فتصبح )فعلن(.و)فاع
 

 وِخها َضَراب يِّ َسيفٍّ َعلى ايفُ أبَِ   #  يَوَم َجنَدهَلايب أَلوَن أَلنَ َتس و لَ . ۳٠
أي  اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  واخلامسة  والرابعة  الثانية  فالتفعلة 

ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن(  والضرب، )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )حذف الثاين الساكن يف العروض  
 فتصبح )فعلن(.

 
 

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 أبَِيِّ َسيفٍّ َعلى ايفوِخها َضَراب  َتسأَلوَن أَلِنيب يَوَم َجنَدهَلا و لَ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ايفوِخها َضَراب َعلى  )نْ (فِ أِبَْيِي َسي  َدهَلا َلوَتسأَلوَن أَلِنيب يَوَم َجن

يب يَوَم  َن أَِلن َتسأَلوو لَ  التقطيع 
 َجن

َدهَلا
  

ِفْن  أِبَْيِي َسي 
 َعلى 

 َضَراب  ايفوِخها 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُلنْ ُمْستَ ْفعِ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل
 خلنبا

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب



 

٧٠ 
 

 أَم اِبلَّذي َهزَّ يَوَم احلَرِب خُمَتِضبا # م ُمتَِّشحاً لِ  السَ َجرَّ يَومَ  َأاب الَّذي .۳۱

عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي حذف الثاين  فالتفعلة األول والرابعة والثامنة قد دخل  
و)فاعلن(  الساكن )ُمتَ ْفِعُلْن(  فتصبح  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  والضرب،  العروض  فتصبح   يف 
 )فعلن(. 

 ِمن أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلََراب  # كاُتِف َحوَل احَلقِّ يف بَ َلدٍّ أَم اِبلتَ . ٣٢

 خُمَتِضباأَم اِبلَِّذي َهزَّ يَوَم احلَرِب  َأاب الَّذي َجرَّ يَوَم الِسلِم ُمتَِّشحاً  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َتِضبارِب خمُ َلِذي َهْزَز يَوَم احلَ أَم اِبلْ  َتِشَح)ن( ْرَر يَوَم الِسلِم ُمت ْ َلذي جَ َأاب الْ 

َجْرَر    ْلَلذي أَب التقطيع 
 يَو 

لِسلِم  مَ 
 ُمت 

لَحرِب  مَ  َهْزَز يَو  ْللذي أَم بِ  َتِشَحن 
 ُمخ

 َتِضبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ْستَ ْفِعُلنْ مُ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  نْ ُمتَ ْفِعلُ  التفعيالت

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - -
 فردامل

 اخلنب

 ِمن أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلََراب احَلقِّ يف بَ َلدٍّ أَم اِبلَتكاُتِف َحوَل  البيت
لكتابة  ا

 العروضية
 َرابن أَربَعنَي يُنادي الَويَل َواحلَ مِ  ُتِف َحوَل احلَْقِق يف بَ َلِد)ن(َتكات ْ أَم ابِ 

ُتِف   لَتكاأَم بِ  التقطيع 
 َحو 

 َحَراب  للَويَل وَ دِ  َن يُنا  ِمن أَربَعي  بَ َلِدن لَحْقِق يف لَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ِعُلنْ ُمْستَ فْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  تفعيالتال
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الثانية والثامنة قد دخل عليهما الزحاف املفرد اخلنب أي حذف الثاين الساكن فالتفعلة  
 روض والضرب، )فاعلن( فتصبح )فعلن(.يف الع

 
 لَيَس الَصليُب َحديداً كاَن َبل َخَشبا  # لُقدِس َخلِّ الَسيَف انِحَيةً َح ااي فاتِ . ۳۳

أي حذف  فالتفعلة   اخلنب  املفرد  الزحاف  عليهما  دخل  قد  والثامنة  والسادسة  الرابعة 
ِعُلْن( فتصبح )ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن( فتصبح الثاين الساكن يف العروض والضرب، )ُمْستَ فْ 

 )فعلن(. 
 

 

زحاف ال - التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - - - - -
 فردامل

 اخلنب

 لَيَس الَصليُب َحديداً كاَن بَل َخَشبا الَسيَف انِحَيةً  اي فاِتَح الُقدِس َخلِّ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 كاَن َبل َخَشبا   )نْ (ُب َحديدَ لَيَس الَصلي ِحَيَة)ن( اي فاِتَح الُقدِس َخْلِل الَسيَف ان

ُقدِس  لاي فاحِتَ  التقطيع 
 َخل

ُب  لَصلي لَيسَ  َت ِحيَ  لَسيَف انلِ 
 َحدي

َدن كاَن  
 َبل

 َخَشبا

 ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ وزالرم
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال - - - التغيريات
 ردفامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب
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 لُقطُباوََكيَف جاَوَز يف ُسلطانِِه ا # َت ِإىل أَيَن اِنتَ َهت يَُدهُ َنظَر ِإذا . ۳٤

واخلمسة والرابعة  والثانية  األول  ع  فالتفعلة  قد دخل  والثامنة  الزحاف  والسادسة  ليهما 
والضرب  العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف  أي  اخلنب  فتصبح املفرد  )ُمْستَ ْفِعُلْن(   ،

 .)فعلن()ُمتَ ْفِعُلْن( و)فاعلن( فتصبح 
 َوَأنَّ لِلَحقِّ ال لِلُقوَِّة الَغَلبا # َأنَّ َوراَء الَضعِف َمقِدَرةً  َعِلمتَ . ۳٥

 وََكيَف جاَوَز يف ُسلطانِِه الُقطُبا ِإذا َنظَرَت ِإىل أَيَن اِنتَ َهت يَُدهُ  البيت
الكتابة  

 العروضية
 ُقطُباوَكيَف جاَوَز يف ُسلطَانِِه ال أَيَن اِنتَ َهت يَُدُه)و( ِإذا َنظَرَت ِإىل 

ُسل  َوَزيف  وَكيَف جا  هو يَدُ  نتَ َهت أَينَ  َت ِإىل  ِإذا َنظَر التقطيع 
 لاهنِِ طَ 

 ُقطُبا

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥/٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  ِعُلنْ فَ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت

زحاف ال التغيريات
 اخلنب فردامل

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 اخلنب فردامل

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

 َوَأنَّ لِلَحقِّ ال لِلُقوَِّة الَغَلبا َعِلمَت َأنَّ َوراَء الَضعِف َمقِدَرةً  البيت
الكتابة  

 العروضية
 َغَلبا لِلَحْقِق ال لِلُقْوَوِة الَوأَْنَن  ِدَرَة)ن( َت أَْنَن َوراَء الَضعِف َمقَعِلم

َعِلمَت  التقطيع 
 َأن

لَضعِف َء  َن َورا 
 َمق 

َحْقِق  َوأَْنَن ِلل  نتَ ِدرَ 
 ال

 َغَلبا ل تِ لِلُقْووَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ ///٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
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ل عليهما الزحاف املفرد اخلنب فالتفعلة األول والثانية والرابعة واخلامسة والثامنة قد دخ
)ُمتَ ْفِعُلْن( أي   فتصبح  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  والضرب،  العروض  يف  الساكن  الثاين  حذف 

 و)فاعلن( فتصبح )فعلن(.
  احلرف   قبل  ساكن  هناك يكون  أن  فيجب  الوزن،   مع  متوافقة  الطفيلة  كانت  إذا

 يوجد   الشعر  يف  مث   الثالث،   احلرف  قبل  ساكن  يوجد   ال  املقطع  هذا  يف  ولكن  الثالث
 الذي  البسيط  حبر.  اخلنب  املفرد  الزحاف   يف  فيها  مبا  وهذا(.  األحرف  اختزال)  الزحاف

, شداد  بن  عنرتة,  الفرزدق  مثل  آخرين  شعراء  ألن  جدا،  شائع  شيء  على  حيتوي  ال
 .  حلزة بن احلارث 

 
  -  شدادعنرتة بن  )  رِبُهُ أُقارِبُُه # َعيّن َويَبَعُث َشيطاانً ُأحاو َكم يُبِعُد الَدهُر َمن أَرج  .١

 ( أُقارِبُهُ و َكم يُبِعُد الَدهُر َمن أَرج

زحاف ال التغيريات
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال -
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال
 فردامل

 اخلنب

زحاف ال - -
 فردامل

 اخلنب

 َعيّن َويَبَعُث َشيطاانً ُأحارِبُهُ  أُقارِبُهُ و َكم يُبِعُد الَدهُر َمن أَرج البيت
الكتابة  

 العروضية
 )و( رِبُهُ  طاانً ُأحا َعُث َشيب  َويَ يِن نْ عَ  )و( رِبُهُ  أُقاو َدهُر َمن أَرجد َكم يُبِعُد 

َكم يُبِعُد  تقطيع ال
 د

َدهُر 
 َمن 

َحْقِق  َوأَْنَن ِلل  )و( رِبُهُ  أُقاو أَرج
 ال

 َغَلبا ل تِ لِلُقْووَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 ُلنْ َفعِ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ِعُلنْ افَ  تَ ْفِعُلنْ سْ مُ  التفعيالت
زحاف  ال - - - التغيريات

 فردامل
زحاف  ال

 فردامل
زحاف  ال - -

 فردامل
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تَ َفرََّعين  .٢ َشيباً  َأن رََأت  اأَلعاجيبِ   َتضاَحَكت  بَعَض  أَبَصَرت  ا  -الفرزدق)  # َكَأهنَّ

 ( َتضاَحَكت َأن رََأت َشيباً تَ َفرََّعين

 

 اخلنب  اخلنب  اخلنب 

ا أَبَصَرت بَعَض اأَلعاجيبِ  َتضاَحَكت َأن رََأت َشيباً تَ َفرََّعين  البيت  َكَأهنَّ
الكتابة  

 العروضية
 )ي( جيبِ   َْلعابَعضَ  َنها أَبَصَرت ن ْ َكأَ  َعين  رَ تَ َفرْ  َشينَبْ  َأن رََأت  َتضاَحَكت 

َأن  َتضاَحَكت التقطيع 
 رََأت

 جييب  بَعَضَْلعا أَبَصَرت َنها ن ْ َكأَ  َعين رَ  تَ َفرْ  َشينَبْ 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ِعُلنْ افَ  ُمتَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف  ال التغيريات

 فردامل
 اخلنب 

زحاف  ال - -
 فردامل

 اخلنب 

زحاف  ال
 فردامل

 اخلنب 

زحاف  ال - -
 فردامل

 اخلنب 
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ال   - احلارث بن حلزة) َويف الَتجاِرِب حَتكيم  َوُمعَتَبُ #  ِإنَّ الَسعيَد َلُه يف َغريِِه ِعظَة  . ٣
 (أعرفنك إن أرسلت قافيةً 

  أن   يقال  أن  ميكن  حىت  والعلة  الزحاف  لوجود  تغرض  للشعر  االبيات   من  األمثال  وهذه
 تفسد   والعلة  والزحاف   منهم.  تبى  شعر  اكقصيدةهن  ليس  بل  علة  أو  زحاف  شعر  كل
 .الشعر بضرورية قال من هناك ولوكان ، به الشعر البحور من وحبرا

 
 
 
 
 
 

 

 َويف الَتجاِرِب حَتكيم  َوُمعَتَبَ  َسعيَد َلُه يف َغريِِه ِعظَة  ِإنَّ ال البيت
الكتابة  

 العروضية
  )ي( يف َغريِهِ  )و( َسعي َد َلهُ سْ  نَ نْ إِ 

 )ن(ِعظَةُ 
 )ا( َتَبَ   َوُمع نْ كيمُ   ِرِب َتح لَتجاَوفِ 

 نَ نْ إِ  التقطيع 
 َسعي سْ 

َد 
 )و( َلهُ 

يف 
 )ي( َغريِهِ 

 نْ كيمُ  ِرِب َتح  لَتجا َوفِ  َعين رَ 
 َوُمع 

 )ا( َتَبَ 

 ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ //٥//٥ ///٥ /٥/٥//٥ /٥//٥ /٥/٥//٥ الرموز
 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ِعُلنْ افَ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
زحاف  ال - - - التغيريات

 فردامل
 اخلنب 

زحاف  ال
 فردامل

 اخلنب 

زحاف  ال
 فردامل

 اخلنب 

زحاف  ال -
 فردامل

 اخلنب 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة      

 أ( النتائج

عر "أعدت نتائج البحث واملناقشة حول حتليل تغيريات األوزان العروضية يف شبناًء على  

نوعا   ١٥يوجد   الراحة الكبى ملن تعبا" ألمحد شوقي، ميكن احلصول على االستنتاجات التالية.

الوافر، حبر  البسيط، حبر  املديد، حبر  الطويل، حبر  العروض، منها: حبر  حبور من الشعر يف علم 

ا حبر  املالكامل،  حبر  احلفيف،  حبر  املنسرح،  حبر  السريع،  حبر  الرجز،  حبر  حبر هلزج،  ضارع، 

ن شعر "أعدت مقتضب، حبر اجملتث، حبر رمل، حبر املتقارب. بناء على نتائج الدراسة يتبني أ 

فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  وتفعيلته:  البسيط  حبر  يف  مشمول  شوقي  ألمحد  تعبا"  ملن  الكبى  الراحة 

فَاعِ ُمْستَ ْفِعلُ  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   * فَاِعُلْن  أن ْن  النضال،  عن  القصيدة  هذه  حتكي  ُلْن. 

اك دائًما إله يف كل شيء )َعِلمَت َأنَّ َوراَء نتائج الصراع لن تذهب سدى، وتذكر القراء أبن هن

 الَضعِف َمقِدرًَة # َوَأنَّ لِلَحقِّ ال لِلُقوَِّة الَغَلبا(. 

اًء على نتائج علم العزوض، يكون سبب التغيريات يف االشعر هو الزحف والعلة. وبنيف   

عبا" ألمحد شوقي،  البحث عن التغريات يف األوزان العرضية يف شعر"أعدت الراحة الكبى ملن ت 

 الزحاف املفرد وال العلة. بينما التغيريات األوزان اليت حتدث يف هذه الشعر هي:   ٣كان هناك 

اعلن إىل فعلن ف املفرد اخلنب هو أي حذف الثاين الساكن يف العروض والضرب مثل ف( الزحا ١

 ومستفعلن إىل متفعلن الذي يوجد يف كل بيت. 
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حذف الرابع الساكن، مثل مستفعلن إىل مستعلن الذي يوجد يف ( الزحاف املفرد الطي هو  ٢

 . ٢٠و  ٢بيت  

مثل  ٣ الساكن،  اخلامس  حذف  هو  القبض  املفرد  الزحاف  الذي (  مستفلن  أصبح  مستفعلن 

 . ٢٨يوجد يف بيت 

 

 ب( اإلقراحتات 

هلل رب العاملينا لبحث تغيريات األوزان العروضية يف شعر "أعدت الراحة الكبى   احلمد

ت وبشكل جيد. ملن  بسالسة  الباحثة  ينجزه  أن  ميكن  العروض(  علم  )دراسة  عبا" ألمحد شوقي 

هذا خالل  من  القراء  يتمكن  أن  الباحثة  هذا   أتمل  يكون  حىت  اقرتاحات  تقدمي  من  البحث 

 مه ملراجع حبثية أخرى، خاصة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.البحث أفضل وميكن استخدا
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 املراجع 

     العربية   ا. املراجع

لّدين بن اخلطيب يف الباب مولد أمحد, سيف هللا، “تغيريات األوزان العروضية يف شعر لسان ا

وسّلم.”   عليه  هللا  صّلى  إندونيسيا, املصطفى  سورااباي  احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سوانن 

٢٠١٧. 

. الكامل الويف يف ايضاح مت الكايف يف علم العروض والقوايفوإرشاد الساراين.  ,أصطخر, امحد 

 .رمبانج: مكتبة املعهد 

األو  “تغيريات  ريياواتی،.  سوانن ارنی,  جامعة  األندلسي.”  احلداد  ابن  شعر  يف  العروضية  زان 

 .إلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسياأمبيل ا

األوزان "تغيريات  يوسف.  للبوصريي"  اريسندي,  احملمدية  القصيدة  يف   Institut العروضية 

Agama Islam Daruulughah Wadda’wah Bangil Pasuruan. 

اجمليد.   عبد  والغناءأمحد شوقاحلر,  اللحن  ونغم  الشعراء  أمري  العملية,ي  الكتاب  دار  بريوت:   . 

١٩٩٢. 

 .١٩٩٦فة, . دار املعر خمتصر الشايف على مت الكايفالدمنهو ري, الشيخ حممد.  

سامي  حممود  شعر  يف  القافية  وعناصر  العروضية  األوزان  “تغيريات  عماد.  احلارس،  الدين, 

 .٢٠٢١سالمية احلكومية سورااباي,  البارودي حبث تكميلي.” سوانن أمبيل اإل

 .١٩٤٥. القاهرة: مكتبةالنهضة املصرية, ديبأصول النقد األالشايب, أمحد.  



 

٧٩ 
 

 .٢٠١٦عمر الطباع. بريوت: دار االرقم بن ايب االرقم,   .ديوان الشوقيات شوقي, أمحد.  

 .١٩٦١قاهراة: دار املسرية,  .١.  الشوايت اجملهو لةصبي, حممد.  

الفرمانس ابدجاد لطفي,  والقافية(.”  وللعرضة  حتليلية  )دراسة  زيدون  ابن  “شعر  جاران، ية،. 

 .٢٠١٧ابندونغ,  

العروضية يف شع األوزان  الذبياين )دراسة  مصطفائية, سييت. “تغيريات  للنابغة  ر ‘أميمة انصب’ 

  .٢٠٢٠حتليلية عروضية(.” اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية,  

 .١٩٩٨. بريوت: دار مشروق,  اللغة واألعالم  املنجد يف معلوف, لويس.  

احلكومية وزان العروضية يف شعر"مشس وهالل.” سوانن أمبيل اإلسالمية  نعمة, . عفيفة،. “األ

 ٢٠١٨سورااباي,  
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